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DRŽAVNI ZBOR

3125.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

U K A Z
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za izgradnjo

nove Pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK)

Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo
nove Pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17.
septembra 1996.

Št. 001-22-90/96
Ljubljana, dne 25. septembra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA IZGRADNJO
NOVE PEDIATRIČNE KLINIKE V LJUBLJANI

(ZZSNPK)

1. člen

Ta zakon določa način zagotavljanja sredstev za izgrad-
njo nove Pediatrične klinike v Ljubljani v obdobju od 1997
do 2001.

2. člen

Letni program investiranja za izgradnjo nove Pediatrič-
ne klinike določa Vlada Republike Slovenije v skladu z
dinamiko del, določeno v 8. členu tega zakona.

3. člen

Sredstva iz prejšnjega člena se zbirajo na posebnem
računu pri ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, ločeno od
sredstev, ki se zbirajo na podlagi zakona o investicijah v
javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija, za obdobje 1994–1999 (Uradni list RS, št. 19/94)
in od ostalih proračunskih sredstev.

4. člen

Viri sredstev za izgradnjo nove Pediatrične klinike po
tem zakonu so:

– del namenskih sredstev, določenih z državnim prora-
čunom,

– sredstva od prodaje stavb stare Pediatrične klinike,
Vrazov trg 1, Ljubljana, in Mestne otroške bolnišnice, Ulica
stare pravde 4, Ljubljana,

– del amortizacije javnega zdravstvenega zavoda Kli-
nični center v Ljubljani,

– druga namenska sredstva.

5. člen

Republika Slovenija bo za izgradnjo nove Pediatrične
klinike v Ljubljani zagotovila v proračunu sredstva do skup-
ne višine največ 5.500,000.000 tolarjev.

Sredstva iz prve in druge alinee prejšnjega člena se v
skladu z določili proračuna Republike Slovenije nakazujejo
na poseben račun ministrstva, pristojnega za zdravstvo.

6. člen

Sredstva iz tretje alinee 4. člena tega zakona se zago-
tavljajo ne glede na določbo drugega odstavka 7. člena zako-
na o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 9/92, 13/93 in 9/96).

Klinični center v Ljubljani obvezno odvaja del amorti-
zacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev, na poseben
račun pri ministrstvu, pristojnem za zdravstvo. Obvezno od-
vajanje se nanaša na amortizacijo stavb na Vrazovem trgu 1,
Ljubljana, in Ulici stare pravde 4, Ljubljana, v katerih zdaj
deluje Pediatrična klinika, ter lahko znaša v povprečju naj-
več 15% celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih
storitev.

Način obračunavanja in odvajanja sredstev iz prejšnje-
ga odstavka podrobneje določi minister, pristojen za zdrav-
stvo.

7. člen

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, mora imeti likvid-
nostne presežke sredstev na posebnem računu do njihove
namenske porabe v državnih vrednostnih papirjih.

8. člen

Izgradnja nove Pediatrične klinike v Ljubljani bo ča-
sovno potekala po naslednji okvirni dinamiki:

– v letu 1997: dopolnitev programske naloge, priprave
projektne in izvedbene dokumentacije;

– v letu 1998: pričetek gradnje;
– v letih 1999 do 2000: nadaljevanje gradbenih in obrt-

niških del;
– v letu 2001: zaključek gradbenih in obrtniških del,

notranja prostorska ureditev, montaža opreme in zunanja
ureditev.

9. člen

Strokovne, administrativne in tehnične naloge za izva-
janje tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za zdrav-
stvo.

10. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 411-07/96-7/1
Ljubljana, dne 17. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.
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3126.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. septembra
1996.

Št. 001-22-91/96
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-A)

1. člen

V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list
RS, št. 72/94) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:

“14. člen

(opredelitev)

(1) Javni prevoz v prostem cestnem prometu je prevoz,
pri katerem se skupina vnaprej določenih oseb prevaža pod
pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo med prevoznikom
in naročnikom, in ne sme vsebovati elementov linijskega
cestnega prometa iz 9. člena tega zakona.

(2) Izjemoma se z elementi linijskega cestnega prometa
lahko opravlja prevoz šoloobveznih otrok med domom in
šolo, za kar mora biti prav tako sklenjena pisna pogodba med
prevoznikom in naročnikom prevoza.

(3) Z elementi linijskega cestnega prometa se izjemoma
lahko opravljajo tudi prevozi potnikov v prostem cestnem
prometu z območij, kjer se ne opravlja linijski cestni promet,
s tem da mora biti tudi v teh primerih sklenjena pisna pogod-
ba med prevoznikom in naročnikom prevoza.

(4) Pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo, so:
seznam potnikov, relacija, cena prevoza ter mesto vstopa in
izstopa potnikov, ki so na seznamu.

(5) Med opravljanjem prevoza mora biti pogodba v
vozilu. “.

2. člen

V 54. členu se 1. točka prvega odstavka dopolni tako,
da se glasi:

“1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določ-
bami 7., 14., 20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;”.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nad-

zorstva izreče ustni ukrep ali prepoved, izda odločbo o tem
ukrepu ali prepovedi najkasneje v roku osem dni od dneva
ustne odločitve tistemu, na katerega se odločba nanaša. “.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inš-

pektor pravico pregledati listine in dokumentacijo, ki mu
omogočajo ugotovitev, ali se prevoz opravlja skladno z do-
ločbami tega zakona. “.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:

“(4) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prve-
ga odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve. “.

3. člen

V 56. členu se v prvem odstavku doda nova 3. točka, ki
se glasi:

“3. če opravlja javni prevoz v prostem cestnem prometu
brez predhodne pisne pogodbe ali v nasprotju z njo ali če v
času opravljanja prevoza v vozilu nima te pogodbe (14.
člen). “.

Dosedanje 3. do 5. točka postanejo 4. do 6. točka.

Doda se nova 7. točka, ki se glasi:

“7. če ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali
prepovedi inšpektorja (54. člen). “.

4. člen

V 58. členu se 5. točka prvega odstavka spremeni tako,
da se glasi:

“5. če brez ustreznih listin ali dovoljenja opravlja med-
narodni prosti prevoz oseb (26. člen in 27. člen);”.

5. člen

60. člen se spremeni tako, da se glasi:

“60. člen

(obveznost uskladitve)

(1) Prevozniki, ki do uveljavitve tega zakona in do
uveljavitve podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi,
že opravljajo prevoze oseb in stvari, morajo pridobiti licence
iz prvega odstavka 4. člena tega zakona do 31. 12. 1997.

(2) Direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za pre-
voze, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz 5.
točke prvega odstavka 5. člena tega zakona do 31. 12. 1997.

(3) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo
dela voznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela, tudi
če ne izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 5.
člena tega zakona, če so opravljale delo voznika od 13. 12.
1983 dalje. “.

6. člen

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 326-07/92-2/7
Ljubljana, dne 18. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3127.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o ne-
združljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejav-
nostjo (Uradni list RS, št. 49/92), četrte alinee drugega od-
stavka 48. člena ter 126. člena, 172. in 246. člena svojega
poslovnika, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
19. septembra 1996 sprejel
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O D L O K
o izvolitvi predsednice komisije po zakonu

o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo

V komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, v kateri je zaradi
prenehanja mandata poslanca, prenehala

Cirilu Pucku

dolžnost predsednika komisije

ter

Matjažu Peskarju

dolžnost člana komisije,

se izvoli:

za predsednico komisije:

Jana Primožič, Poslanska skupina Slovenskih krščan-
skih demokratov.

Št. 020-02/92-28/12
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3128.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48. člena,
126. člena, 130., 172., 246. in 247. člena svojega poslovnika
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. septem-
bra 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o sestavi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi

predsednice, podpredsednika in članov odbora

V odloku o sestavi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za mednarodne odnose in o izvolitvi predsednice,
podpredsednika in članov odbora (Uradni list RS, št. 12/93,
35/93, 1/94, 64/94, 15/95, 44/95, 77/95, 7/96, 29/96 in 44/96)
se besedilo II. točke spremeni v naslednjem:

razreši se:
član odbora pod številko 13:
mag. Dragan Černetič, Poslanska skupina Liberalne de-

mokracije Slovenije;

izvoli se:
za člana odbora pod številko 13:
Zoran Thaler, Poslanska skupina Liberalne demokraci-

je Slovenije.

Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3129.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. septembra 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Berus, na sodniško mesto okrožne sodnice, na

Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3130.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. septembra 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Julijan Glavina, na sodniško mesto okrožnega sodnika,

na Okrožnem sodišču v Kopru.

Št. 700-04/90-15/5
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3131.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. septembra 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca Puc Štefanič, na sodniško mesto okrajne sodni-

ce, na Okrajnem sodišču v Piranu.
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Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 23. julija 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3132.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, pr-
vega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95), osme alinee drugega odstavka 48. člena
in 172. člena svojega poslovnika je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 19. septembra 1996 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Miroslav Pliberšek, na sodniško mesto okrajnega sod-

nika, na Okrajnem sodišču v Mariboru.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

3133.

Na podlagi 22. člena zakona o uporabi sredstev pridob-
ljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95), tretjega
odstavka 48. člena in 172. člena svojega poslovnika je Dr-
žavni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. septembra
1996 sprejel

O D L O K
o imenovanju Nadzornega odbora Sklada za regionalni
razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja

V Nadzorni odbor Sklada za regionalni razvoj in ohra-
nitev poseljenosti slovenskega podeželja se imenujejo:

dr. Lojze Gosar,

Bojan Mažgon,

dr. Dušan Plut,

Peter Suvorov,

Slavko Tekavčič.

Št. 412-01/93-9/16
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

VLADA

3134.

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) na predlog ministra za
zunanje zadeve je Vlada Republike Slovenije na 191. seji dne
4. aprila 1996 sprejela

S K L E P
o odprtju konzulata Republike Slovenije v Funchalu

1. člen

Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Funchalu na
čelu s častnim konzulom.

Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Funchalu obsega avtonomno regijo Madeiro.

Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih
in kulturnih odnosov ter sodelovanja Republike Slovenije z
avtonomno regijo Madeiro.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/96-71/2-4
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3135.

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) na predlog mini-
stra za zunanje zadeve je Vlada Republike Slovenije na 191.
seji dne 4. aprila 1996 sprejela

S K L E P
o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije

v Funchalu

1. člen

Za častnega konzula Republike Slovenije v Funchalu se
postavi Urška Sicherl.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 900-04/96-71/2-4
Ljubljana, dne 4. aprila 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

3136.

Na podlagi sedmega odstavka 44. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne

šole, tehniške šole in višje strokovne šole

1. člen

Javna poklicna šola, srednja strokovna šola, tehniška
šola, višja strokovna šola (v nadaljnjem besedilu: javna šola)
se ustanovi:

– če pristojna zbornica v elaboratu o gospodarskem
razvoju določene panoge oziroma pristojno ministrstvo v
elaboratu o razvoju določene dejavnosti izkazuje potrebe po
izobraževanju, ki ga v obstoječih šolah ni mogoče zagotovi-
ti, ker:

a) nobena od obstoječih šol ne izvaja takšnega izobra-
ževalnega programa in je predvideni vpis večji od 2 oddel-
kov dijakov prvega letnika oziroma 30 študentov prvega
letnika ali

b) pristojna zbornica predlaga več kot 60 prostih učnih
mest za vajence in zanje ni mogoče zagotoviti vpisa v obsto-
ječe šole ali

c) je vpis v obstoječe šole več kot 3 leta omejen, tako da
je vsako leto odklonjenih več kot 90 kandidatov in

– če pristojna zbornica predloži dokumentirana zagoto-
vila delodajalcev, da so zagotovljeni materialni in kadrovski
pogoji za izvajanje praktičnega izobraževanja po izobraže-
valnem programu, za katerega se predlaga ustanovitev javne
šole.

2. člen

Šola kot organizacijska enota javnega vzgojno-izobra-
ževalnega zavoda se oblikuje:

– če so izpolnjeni pogoji za ustanovitev javne šole,
določeni v prejšnjem členu te odredbe, ali

– če vpis v prvi letnik izobraževalnega programa, ki se
že izvaja v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu, presega
3 oddelke in bo imela večina učiteljev v novi enoti polno
učno obveznost ali

– če se razmesti v javni vzgojno-izobraževalni zavod
izobraževalni program za pridobitev višje strokovne izobraz-
be ali

– če se razmesti v javni vzgojno-izobraževalni zavod
nov izobraževalni program za pridobitev višje strokovne
izobrazbe in bi mela večina predavateljev višje šole v novi
enoti polno učno obveznost.

3. člen

Elaborat o ustanovitvi javne šole oziroma o oblikova-
nju organizacijskih enot, ki bi izvajale nov izobraževalni
program, predloži ministru, pristojnemu za šolstvo, pristojna
zbornica ali minister, pristojen za dejavnost, za katero naj bi
se ustanovila javna šola (v nadaljnjem besedilu: elaborat o
ustanovitvi javne šole).

Elaborat o oblikovanju organizacijske enote, ki bo iz-
vajala izobraževalni program, ki se že izvaja v vzgojno-
izobraževalnem zavodu, predloži ministru, pristojnemu za
šolstvo, javni vzgojno-izobraževalni zavod, v katerem naj bi
se oblikovale organizacijske enote (v nadaljnjem besedilu:
elaborat o oblikovanju organizacijske enote).

4. člen

Elaborat o ustanovitvi javne šole mora vsebovati:

– podatke o načrtovanem razvoju panoge oziroma de-
javnosti,

– podatke o kadrovskih potrebah v skladu z načrtova-
nim razvojem panoge oziroma dejavnosti,

– podatke o obstoječih možnostih izobraževanja ka-
drov v državi ob upoštevanju podatkov o demografskih gi-
banjih,

– podatke o predvidenih učiteljih oziroma predavateljih
višje šole,

– podatke o možnostih praktičnega izobraževanja po
izobraževalnem programu,

– stališče lokalne skupnosti o ustanovitvi javne šole na
njenem območju,

– podatke o prostorskih možnostih za delovanje nove
javne šole in

– oceno materialnih posledic ustanovitve nove javne
šole in način zagotavljanja materialnih sredstev.

5. člen

Elaborat o oblikovanju organizacijske enote v javnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu mora vsebovati:

– podatke o vpisu v izobraževanje po posameznem izo-
braževalnem programu,

– podatke o predvidenih učiteljskih oziroma predava-
teljskih zborih,

– podatke o prostorski razporeditvi organizacijskih enot,

– podatke o izvajanju skupnih nalog (svetovalna služ-
ba, knjižnica, administrativna in tehnična opravila),

– podatke o finančnih posledicah organiziranja organi-
zacijskih enot in

– oceno pristojnega javnega zavoda iz 28. člena zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Urad-
ni list RS, št. 12/96) o ustreznosti nove organiziranosti.

6. člen

Elaborat o ustanovitvi javne šole mora biti predložen
ministru najmanj eno leto pred predvidenim razpisom za
vpis v to šolo.

7. člen

Določba 6. člena te odredbe se začne uporabljati šest
mesecev po uveljavitvi te odredbe.

8. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-48/96
Ljubljana, dne 24. septembra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3137.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
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O D R E D B O
o dopolnitvi odredbe o izobrazbi predavateljev višjih šol

in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem
izobraževanju

1. člen

V odredbi o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih
strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Uradni list Republike Slovenije, št. 33/96) se dopolnijo
2. točka 2. člena, 2. točka 3. člena, 2. točka 4. člena, 4. točka
5. člena in 3. točka 6. člena, in sicer tako, da se v vsakem
prvem odstavku za besedama “organizacije dela” postavi
vejica in doda besedilo “psihologije ali sociologije”, za tret-
jo alineo pa dodajo nove četrta, peta in šesta alinea, ki se
glasijo:

“– diplomirani psiholog oziroma profesor psihologije,
– diplomirani sociolog oziroma profesor sociologije,
– diplomirani sociolog in ... oziroma profesor sociolo-

gije in ...”

2. člen

V prvem odstavku 8. točke 2. člena  se za besedo
“kemije” dodata še besedi “ali fizike”, za četrto alineo pa
novi peta in šesta alinea, ki se glasita:

“– diplomirani inženir fizike,
–  profesor fizike.”

3. člen

V prvem odstavku 13. točke 5. člena se za besedama
“umetnostne zgodovine” dodajo besede “ali športne vzgo-
je”, za tretjo alineo pa nova četrta alinea, ki se glasi:

“ – profesor športne vzgoje.”

4. člen

Za zadnjima alineama drugega odstavka 14. in 15. toč-
ke 5. člena  se postavi vejica, odstavek pa se nadaljuje z
besedilom, ki se glasi:

“oziroma, kdor je po prejšnjih predpisih končal višje-
šolski študij hotelirstva in turizma ali gostinstva in turizma.”

5. člen

Za drugim odstavkom 11., 12., 13. in 14. točke 6. člena
se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:

“Predavatelj višje šole za predmeta kuharstvo in orga-
nizacija dela ter strežba in organizacija dela je lahko tudi,
kdor je po prejšnjih predpisih končal višješolski študij hote-
lirstva in turizma ali gostinstva in turizma.”

6. člen

Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
“Ne glede na določbe te odredbe velja kot ustrezna

izobrazba tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih štu-
dijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija
oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.”

7. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-38/96
Ljubljana, dne 24. septembra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3138.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o poklic-

nem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96)

minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o študijskem koledarju v višjih strokovnih šolah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik ureja razporeditev izobraževanja, izobra-

ževanja proste dneve, trajanje in razporeditev počitnic za

študente višjih šol ter razporeditev letnega dopusta in stro-

kovnega izpopolnjevanja za predavatelje višjih šol in drugih

strokovnih delavcev.

II. ŠTUDIJSKO LETO

2. člen

Študijsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgu-

sta naslednje leto in se deli na zimski in poletni semester.

Študentje višjih šol imajo zimske in poletne počitnice,

ki skupno trajajo najmanj osem tednov.

3. člen

Predavanja, vaje in seminarji ter praktično izobraževa-

nje se v študijskem letu razporedijo v največ 42 tednih.

Tedenska obveznost študenta višje šole po izobraževal-

nem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe obse-

ga največ 25 ur predavanj, vaj in seminarjev in ne več kot

35 ur vseh oblik izobraževalnega dela.

Med počitnicami se ne izvajajo predavanja, vaje in

seminarji ter praktično izobraževanje.

4. člen

Ura predavanj, vaj in seminarjev traja 45 minut, ura

praktičnega izobraževanja pa 60 minut.

III. IZOBRAŽEVANJA PROSTI DNEVI

5. člen

Izobraževanja prosti dnevi so:

– z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela

prosti dnevi,

– počitnice in nedelje,

– sobote, razen če ni z letnim delovnim načrtom višje

strokovne šole drugače določeno,

– en dan za sistematične zdravstvene preglede študen-

tov višjih šol,

– ravnateljev dan.

IV. DOPUSTI

6. člen

Predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci izrabi-

jo letni dopust med počitnicami.
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Razporeditev strokovnega izpopolnjevanja predavate-

ljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev se opredeli z

letnim delovnim načrtom višje strokovne šole.

Za vsakega strokovnega delavca je treba med počitni-

cami načrtovati najmanj 2 dni strokovnega izpopolnjevanja.

Strokovno izpopolnjevanje se lahko načrtuje tudi na

proste sobote.

V. IZVAJANJE PRAVILNIKA

7. člen

Ravnatelj višje strokovne šole na predlog študijske ko-

misije do konca meseca maja z letnim delovnim načrtom

določi študijski koledar šole za naslednje študijsko leto in ga

predloži ministrstvu, pristojnemu za šolstvo.

8. člen

Višja strokovna šola lahko v soglasju z ministrom, pri-

stojnim za šolstvo, odstopi od posameznih določb tega pra-

vilnika, če je to potrebno zaradi izrednih okoliščin ali drugih

utemeljenih razlogov, ne more pa začeti s študijskim letom

pred 1. septembrom.

9. člen

Če višja strokovna šola zaradi razlogov iz prejšnjega

člena v času, ki je določen s študijskim koledarjem, ne more

izvesti predpisanega programa, ga mora izvesti na način in v

roku, ki ga določi minister, pristojen za šolstvo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Ne glede na določbo iz 7. člena tega pravilnika za

študijsko leto 1996/97 ravnatelj višje strokovne šole določi

študijski koledar šole do 30. oktobra 1996.

11. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 125-3/96

Ljubljana, dne 24. septembra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport

3139.

Na podlagi 71. člena zakona o organizaciji in financira-

nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Sloveni-

je, št. 12/96, 23/96) ter prvega odstavka 75. in zadnjega

odstavka 79. člena zakona o poklicnem in strokovnem izo-

braževanju (Uradni list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in

šport izdaja

P R A V I L N I K
o ocenjevanju znanja, javnih listinah in vodenju evidenc

v višjih strokovnih šolah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem pravilnikom se urejajo: ocenjevanje znanja štu-

dentov višjih šol, izpitni red, javne listine ter vodenje evi-

denc in dokumentacije v višjih strokovnih šolah.

II. OCENJEVANJE ZNANJA

2. člen

Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost študen-

tov višjih šol (v nadaljnjem besedilu: študenti) pri izpolnje-

vanju obveznosti, določenih z izobraževalnim programom.

III. IZPITI IN DRUGE OBLIKE OCENJEVANJA

ZNANJA

3. člen

Znanje se ocenjuje z izpiti, vajami in seminarskimi

nalogami.

Če je tako določeno z izobraževalnim programom, se

znanje lahko ocenjuje tudi sproti po vsebinsko zaokroženih

delih (delni izpit). Pri vajah se lahko ocenjujejo tudi grafični

in tehnični izdelki, projektna dela, storitve, nastopi in po-

dobno.

Znanje se ocenjuje tudi pri praktičnem izobraževanju.

4. člen

V višjih strokovnih šolah se opravljajo predmetni izpiti

in diplomski izpit. Diplomski izpit sestavljajo diplomsko

delo in njegov zagovor, lahko pa tudi predmetni izpit, dolo-

čen z izobraževalnim programom.

Študentu, ki želi med izobraževanjem prestopiti v dru-

go višjo strokovno šolo oziroma program za pridobitev višje

strokovne izobrazbe, se lahko določijo diferencialni izpiti.

5. člen

Pri predmetnem izpitu se ocenjuje znanje, določeno z

izobraževalnim programom za posamezni predmet.

Pri diferencialnem izpitu se ocenjuje znanje, potrebno

za nadaljevanje izobraževanja na šoli oziroma v programu, v

katerega želi študent ali drug kandidat prestopiti.

Pri diplomskem izpitu se posebej ocenjuje diplomsko

delo, zagovor diplomskega dela in predmetni izpit, če je

določen z izobraževalnim programom.

6. člen

Znanje pri predmetnem in diplomskem izpitu, vajah in

seminarjih ter pri praktičnem izobraževanju se ocenjuje z

ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro (7), zadost-

no (6) in nezadostno (1 do 5). Ocene od 1 do 5 so negativne,

druge ocene so pozitivne.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 4540 Št. 54 – 27. IX. 1996

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena se

opravljene vaje in seminarske naloge, ki so z izobraževalnim

programom določene kot pogoj za opravljanje izpita, oce-

njujejo z ocenama opravil(a), ni opravil(a).

Ocene, dosežene pri delnih izpitih, posameznih vajah

in seminarjih se upoštevajo pri izračunu končne ocene. Če je

vsak od delnih izpitov oziroma če so posamezne vaje ali

seminarske naloge pozitivno ocenjene, je končna ocena pov-

prečna ocena, izračunana iz posameznih ocen.

Končna ocena diplomskega izpita je povprečna ocena,

izračunana iz pozitivnih ocen posameznih delov diplomske-

ga izpita.

Diferencialni izpiti se ocenjujejo z ocenama: opravil(a),

ni opravil(a).

7. člen

Ocene se vpisujejo v predpisano dokumentacijo v skla-

du z zakonom in tem pravilnikom.

V diplomo se vpiše poklic, ki si ga je pridobil, kdor je

opravil vse obveznosti po izobraževalnem programu in di-

plomski izpit. Ocene se v diplomo ne vpisujejo.

V indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se ne vpisuje-

jo negativne ocene.

8. člen

Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati

izpit oziroma delni izpit iz istega predmeta.

Študent, ki je izpit opravil, pa želi izboljšati oceno, ima

pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita. Upo-

števa se boljša ocena.

9. člen

Izpiti se v skladu z izobraževalnim programom oprav-

ljajo ustno in pisno, lahko pa tudi samo ustno ali samo pisno.

10. člen

Znanje pri predmetnem izpitu in seminarski nalogi oce-

njuje predavatelj višje šole, ki je predmet poučeval, če s tem

pravilnikom ni drugače določeno.

Če je z izobraževalnim programom določeno, da se

ocenjujejo tudi vaje, znanje oceni predavatelj višje šole na

predlog inštruktorja, ki je vodil vaje.

Znanje pri praktičnem izobraževanju ocenjuje predava-

telj višje šole na predlog mentorja in ob upoštevanju študen-

tovega poročila o opravljenem delu.

Diplomski izpiti so javni. Znanje pri diplomskem izpitu

ocenjuje izpitna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in jo se-

stavljajo trije predavatelji višje šole.

Znanje pri diferencialnem izpitu ocenjuje predavatelj

višje šole, ki poučuje predmet, iz katerega se opravlja izpit.

11. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena

tega pravilnika znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič, oce-

njuje izpitna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavlja-

ta najmanj dva predavatelja višje šole.

III. IZPITNI ROKI

12. člen

Roki in postopek opravljanja izpitov se določijo z let-

nim delovnim načrtom in v skladu z izobraževalnim progra-

mom tako, da študent lahko opravi vse obveznosti za napre-

dovanje v drugi letnik do izteka študijskega leta.

Pri tem je treba zagotoviti, da se:

– predmetni izpiti lahko opravljajo najmanj trikrat v

študijskem letu, in sicer v 30 dneh po končanem zimskem

semestru, v 30 dneh po končanem poletnem semestru in od

20. do 31. avgusta;

– diplomski izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih do

izteka študijskega leta zaključnega letnika in najmanj v enem

roku v 30 dneh po izteku študijskega leta;

– diferencialni izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih,

in sicer junija in od 20. avgusta do poteka roka za vpis.

Če je z izobraževalnim programom določeno, da se

predavanja, vaje in seminarji (teoretični pouk) končajo med

semestrom, je treba najmanj en izpitni rok določiti v nasled-

njih 30 dneh.

Če je v skladu z izobraževalnim programom diplomski

izpit sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, se lahko

opravlja v dveh delih, v dveh zaporednih rokih.

Ravnatelj iz utemeljenih razlogov lahko določi tudi

izredne izpitne roke. Za študente iz 56. člena zakona o po-

klicnem in strokovnem izobraževanju se lahko določijo tudi

po izteku študijskega leta.

IV. IZPITNI RED

13. člen

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, morajo biti

roki oziroma datumi za opravljanje izpitov objavljeni na

oglasni deski šole najmanj 30 dni vnaprej, za opravljanje

delnih izpitov pa 7 dni vnaprej.

14. člen

Študent se prijavi k predmetnemu ali diferencialnemu

izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, k diplomske-

mu izpitu pa v roku, ki ga določi ravnatelj. Odjavi pa se

lahko najkasneje tri dni pred rokom za opravljanje izpita.

Razpored kandidatov za izpit mora biti objavljen naj-

manj dva dni pred rokom za opravljanje izpita, razpored

kandidatov za ustni del izpita pa hkrati z objavo rezultatov

pisnega dela izpita.

Roke za prijavo in odjavo od izpita ter razpored kandi-

datov za izpite v izrednih izpitnih rokih določi ravnatelj.

Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan.

15. člen

Ravnatelj lahko dovoli študentu, ki iz upravičenih raz-

logov ne pride k izpitu ali med izpitom odstopi, da ponovno

opravlja izpit še v istem, če to ni mogoče, pa v izrednem

izpitnem roku, če v treh dneh po prenehanju ovire, vendar

najkasneje v 30 dneh od dneva izpita, predloži pisno prošnjo

in dokazila o upravičenosti razlogov.
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O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v

24 urah po predložitvi prošnje in dokazil v skladu s prvim

odstavkom tega člena.

Če se študent pravočasno ne odjavi, iz neopravičenih

razlogov ne pride k izpitu ali izpit prekine, je neocenjen.

Šteje se, da je izkoristil enega od razpisanih rokov za oprav-

ljanje tega izpita.

16. člen

Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in

največ 90 minut. Ustni del izpita traja največ 20 minut, če je

izpit samo usten, lahko traja največ 30 minut.

Študent ima pravico do 15-minutne priprave na ustni

izpit oziroma ustni del izpita.

17. člen

Rezultati pisnega ali pisnega dela izpita morajo biti

objavljeni najkasneje v desetih dneh po opravljanju izpita,

ocena ustnega izpita pa se študentu sporoči takoj po koncu

izpita.

Študent ima pravico do vpogleda popravljenega oziro-

ma ocenjenega pisnega izpitnega izdelka v roku in na način,

ki ga določi predavateljski zbor.

18. člen

Študent lahko v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen z

oceno pri izpitu, predloži ravnatelju ugovor zoper oceno.

Ravnatelj mora v treh dneh od predložitve ugovora imenova-

ti komisijo, ki najkasneje v naslednjih treh dneh ponovno

oceni študentovo znanje. V komisijo mora imenovati vsaj

enega člana, ki ni zaposlen na šoli. V komisijo ne sme biti

imenovan predavatelj višje šole, ki je študentovo znanje

prvič ocenil. Vsaj en član komisije mora imeti izobrazbo,

potrebno za poučevanje tega predmeta.

Če študentovega znanja ni mogoče oceniti na podlagi

dokumentacije, se študentovo znanje ponovno oceni pri

izpitu.

Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.

V. NAPREDOVANJE, PONOVNI VPIS

IN NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

PO PREKINITVI

19. člen

Študent lahko napreduje v drugi letnik, če je do konca

študijskega leta opravil vse obveznosti, določene z izobraže-

valnim programom.

20. člen

Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil obvez-

nosti iz izobraževalnega programa, lahko enkrat ponavlja

letnik v istem izobraževalnem programu.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena

ima študent pravico večkrat obiskovati letnik, če zaradi bo-

lezni, starševstva, vojaških obveznosti, izjemnih socialnih in

družinskih okoliščin, zaradi uveljavljanja pravic iz 56. člena

zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in podob-

nih razlogov ni izpolnil vseh obveznosti iz izobraževalnega

programa.

Ravnatelj šole na predlog študijske komisije lahko od-

loči, da študent napreduje v naslednji letnik in mu določi

pogoje in roke, do katerih jih mora izpolniti.

21. člen

Študentu, ki je za več kot dve leti prekinil izobraževa-

nje, ravnatelj določi pogoje za nadaljevanje in dokončanje

izobraževanja, če se je izobraževalni program medtem bistve-

no spremenil.

Prekinitev študija se računa od konca študijskega leta, v

katerega je bil študent nazadnje vpisan.

VI. JAVNE LISTINE

22. člen

Javni listini, ki jih višja strokovna šola izdaja študen-

tom, sta diploma in indeks.

Javne listine po tem pravilniku so tudi potrdilo o vpisu,

potrdilo o opravljenih izpitih in izpisnica.

23. člen

Indeks se študentu izda ob vpisu.

Diploma se študentu izda, ko je opravil vse obveznosti

po izobraževalnem programu.

Diplome se lahko podeljujejo na način in v rokih, ki jih

določi višja strokovna šola, na zahtevo študenta pa jo je

treba izdati v sedmih dneh po končanem izobraževanju.

24. člen

Potrdilo o vpisu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih

se izda študentu na njegovo zahtevo, za uveljavljanje pravic

po drugih predpisih.

Izpisnica se izda študentu, ki želi prestopiti v drugo

šolo oziroma program, in študentu, ki je za več kot dve leti

prekinil izobraževanje.

25. člen

Obrazce indeksa, diplome in potrdila o vpisu predpiše

minister, pristojen za šolstvo.

Obrazec potrdila o opravljenih izpitih ter obrazec izpis-

nice določi ravnatelj.

26. člen

Dvojnik diplome in indeksa sme višja strokovna šola

izdati le v primeru, če tisti, ki ju zahteva, dokaže, da sta bili

listini preklicani v Uradnem listu Republike Slovenije.
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3140.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o zdravs-

tveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96)

izdaja minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za

pridobitev naziva klinika oziroma inštitut

1. člen

V pravilniku o pogojih za pridobitev naziva klinika

oziroma inštitut (Uradni list RS, št. 7/95) se naslov spremeni

tako, da se glasi:

“Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika oziro-

ma klinični inštitut.”

2. člen

1. člen se spremeni tako, da se glasi:

“S tem pravilnikom se določajo pogoji, ki jih morajo

izpolnjevati bolnišnice oziroma njeni oddelki za pridobitev

naziva klinika, klinični inštitut ter klinični oddelek in posto-

pek za njihovo pridobitev.”

3. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Klinika oziroma klinični inštitut je bolnišnica ali njen

oddelek, ki za določeno medicinsko stroko predstavlja na-

cionalno referenčno ustanovo.

Naziv klinika oziroma klinični inštitut lahko pridobi v

državi za posamezno medicinsko stroko le ena bolnišnica

oziroma njen oddelek.

Medicinske stroke za katere se lahko pridobi naziv

klinika oziroma klinični inštitut so: interna medicina, kirur-

gija, pediatrija, ginekologija s porodništvom, nevrologija,

psihiatrija, otorinolaringologija, okulistika, dermatovenero-

logija, ortopedija, onkologija, infekcijske bolezni in vročin-

ska stanja, radiologija, nuklearna medicina, medicinska re-

habilitacija, stomatologija, klinična kemija in biokemija,

mikrobiologija, patologija in sodna medicina.”

4. člen

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

“2.a člen

Oddelek klinike oziroma kliničnega inštituta, ki v okvi-

ru medicinske stroke iz prejšnjega člena opravlja ožjo dejav-

nost in izpolnjuje pogoje za pridobitev naziva klinika oziro-

ma klinični inštitut pridobi naziv klinični oddelek.

Naziv klinični oddelek lahko pridobi tudi bolnišnica ali

njen oddelek, ki ne opravlja celovite klinične dejavnosti ene

od medicinskih strok iz prejšnjega člena in izpolnjuje pogoje

za pridobitev naziva klinika oziroma klinični inštitut.

Klinični oddelek določene klinike oziroma inštituta je

pri izvajanju klinične dejavnosti zavezan delitvi dela, stro-

kovnim navodilom in strokovnem nadzoru klinike oziroma

kliničnega inštituta.”

5. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Naziv klinika lahko pridobi bolnišnica ali njen odde-

lek, ki opravlja storitve neposredno na ljudeh in ki izpolnjuje

pogoje tega pravilnika.”

6. člen

4. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Naziv klinični inštitut lahko pridobi bolnišnica ali njen

oddelek, ki opravlja storitve posredno za ljudi in izpolnjuje

pogoje tega pravilnika.

Naziv klinični inštitut lahko pridobijo tudi organizacij-

VII. VODENJE EVIDENC IN DOKUMENTACIJE

27. člen

Višja strokovna šola vodi naslednje evidence in doku-

mentacijo o študentih:

– evidenco prijavljenih kandidatov za vpis;

– evidenco vpisanih študentov po letnikih;

– osebni list, ki se vodi za vsakega vpisanega študenta

od vključitve v izobraževanje do končanja izobraževanja

oziroma do izpisa;

– zapisnike o izpitih, ki obsegajo prijavo k izpitu, potek

izpita in doseženo oceno, ter poročilo o opravljenem praktič-

nem pouku;

– evidenco izdanih dokumentov o končanem izobraže-

vanju.

28. člen

Evidence in dokumentacija iz prejšnjega člena tega pra-

vilnika se vodijo tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih

podatkov v skladu z zakonom.

29. člen

Evidence iz druge, tretje in pete alinee 27. člena tega

pravilnika in dokumentacija, na podlagi katere so bili podat-

ki zbrani, se hranijo kot listine trajne vrednosti.

Dokumenti, ki jih je študent predložil kot dokazila o

izpolnjevanju pogojev za vpis, se študentu vrnejo po konča-

nem vpisnem postopku.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen

Obrazce za dokumente iz prvega odstavka 25. člena

tega pravilnika minister, pristojen za šolstvo, predpiše v 30

dneh po uveljavitvi tega pravilnika.

31. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-47/96

Ljubljana, dne 24. septembra 1996.

dr. Slavko Gaber l. r.

Minister

za šolstvo in šport
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3141.

Na podlagi 1., 6. in 7. alinee 114. člena zakona o

veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in

99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –

odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo

in prehrano

3142.

Na podlagi 58. člena zakona o ratifikaciji pogodbe o

sodelovanju na področju patentov (Uradni list RS-MP, št.

19/93) ter pravil 15 in 16 pravilnika za izvajanje pogodbe o

sodelovanju na področju patentov, izdaja minister za znanost

in tehnologijo

ske, enote Medicinske fakultete, ki opravljajo storitve po-

sredno za ljudi in izpolnjujejo pogoje tega pravilnika.”

7. člen

V tretjem odstavku 7. člena se zadnji stavek črta.

8. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Naziv klinika oziroma klinični inštitut ter klinični od-

delek podeli minister za zdravstvo na predlog Medicinske

fakultete.”

9. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Postopek za pridobitev naziva klinika, klinični inštitut

ter klinični oddelek prične Ministrstvo za zdravstvo na osno-

vi vloge bolnišnice ali njenega oddelka in ob tem upošteva

potrebe javne zdravstvene službe.”

10. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

“15.a člen

Določbe 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena se smiselno

uporabljajo tudi za pridobitev naziva klinični oddelek.”

11. člen

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:

“16.a člen

Vloge za pridobitev naziva klinika oziroma klinični

inštitut, ki so jih bolnišnice ali njihovi oddelki poslali pred

uveljavitvijo tega pravilnika se obravnavajo v skladu s tem

pravilnikom.”

12. člen

V celotnem besedilu pravilnika se beseda “inštitut” na-

domesti z besedama “klinični inštitut”.

13. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50-16/96

Ljubljana, dne 26. septembra 1996.

dr. Božidar Voljč l. r.

Minister

za zdravstvo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrstitvi
živalskih kužnih bolezni, določitvi načina in postopka

obveščanja ter določitvi laboratorijskih testov in metod

1. člen

V prvem odstavku 3. člena pravilnika o razvrstitivi

živalskih kužnih bolezni, določitvi načina in postopka ob-

veščanja ter določitvi laboratorijskih testov in metod (Urad-

ni list RS, št. 34/96) se  med besedi “so slabo” vstavi beseda

“praviloma” in v drugem odstavku istega člena  se med

besedi “bolezni bremenijo” vstavi beseda “praviloma”.

2. člen

V 4. členu se za sedmo alineo doda nova alinea, ki se

glasi:

“–  infekciozna hematopoetska nekroza postrvi – Ne-

crosis infectiosa haematopoetica salmonis”

in za štiriindvajseto alineo nova alinea, ki se glasi:

“–  tuberkuloza – Tuberculosis”.

3. člen

V 5. členu se besedilo štirinajste alinee nadomesti z

besedilom:

“– pljučna kuga govedi – Pleuropneumonia contagiosa

bovum”

in se za njo dodata dve novi alinei, ki se glasita:

“–  nalezljiva ohromelost prašičev – Encephalomyelitis

enzootica suum,” ter

“– osepnice ovac in koz – Variola ovina et caprina”.

4. člen

V 6. členu se na koncu doda kot nova zadnja alinea:

“– vranični prisad – Antrax”.

5. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-69/96

Ljubljana, dne 20. septembra 1996.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
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3143.

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upo-
števanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pra-
vice do socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Urad-
ni list RS, št. 57/94) objavlja minister za delo, družino in
socialne zadeve

K O L I Č N I K
za preračun katastrskega dohodka

Količnik za preračun katastrskega dohodka posamezni-
ka in njegovih družinskih članov znanaša 1,8 in se uporablja
od 1. oktobra 1996 dalje.

Št. 588-010/94-21
Ljubljana, dne 17. septembra 1996.

mag. Anton Rop l.r.
Minister

za delo, družino
in socialne zadeve

S K L E P
Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv

sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta:

– podpredsednika Višjega delovnega in socialnega so-
dišča v Ljubljani;

– podpredsednika Delovnega sodišča v Kopru;

– predstojnikov: Okrajnega sodišča v Murski Soboti,
Okrajnega sodišča v Ajdovščini, Okrajnega sodišča v Idriji,
Okrajnega sodišča v Tolminu, Okrajnega sodišča v Novi
Gorici, Okrajnega sodišča v Ljubljani, Okrajnega sodišča v
Domžalah, Okrajnega sodišča v Cerknici, Okrajnega sodišča
na Vrhniki, Okrajnega sodišča v Kamniku, Okrajnega sodi-
šča v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Litiji, Okrajnega
sodišča Kočevju, Okrajnega sodišča na Ptuju in Okrajnega
sodišča v Ormožu;

– namestnikov predstojnikov: Okrajnega sodišča v Mur-
ski Soboti, Okrajnega sodišča v Brežicah, Okrajnega sodišča
v Gornji Radgoni, Okrajnega sodišča v Lenartu, Okrajnega
sodišča v Mariboru, Okrajnega sodišča v Piranu, Okrajnega
sodišča v Sevnici, Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici,
Okrajnega sodišča na Jesenicah, Okrajnega sodišča v Kra-
nju, Okrajnega sodišča v Sežani, Okrajnega sodišča v Aj-
dovščini, Okrajnega sodišča Idriji, Okrajnega sodišča v Tol-
minu, Okrajnega sodišča v Novi Gorici, Okrajnega sodišča v
Ljubljani, Okrajnega sodišča v Domžalah, Okrajnega sodi-
šča v Cerknici, Okrajnega sodišča na Vrhniki, Okrajnega
sodišča v Kamniku, Okrajnega sodišča v Grosupljem, Okraj-
nega sodišča v Litiji, Okrajnega sodišča v Kočevju, Okrajne-
ga sodišča na Ptuju in Okrajnega sodišča v Ormožu.

Rok za prijave je 15 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Pisne prijave sprejema Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

3145.

Sodni svet Republike Slovenije je na 67. seji dne 12. 9.
1996 sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice:

na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dne 12. 9. 1996 imenuje: Vesna Boštar.

o imenovanju sodnikov na sodniško mesto višjega sod-
nika:

na sodniško mesto višjega sodnika na višjem sodišču v
Ljubljani se z 12. 9. 1996 imenuje: Miha Šipec,

na sodniško mesto višjega sodnika na Višjem delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani se z 12. 9. 1996 imenuje:
Anton Plut.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

N A V O D I L O
o spremembi navodila o načinu plačevanja

mednarodnih pristojbin za mednarodne patentne
prijave, vložene na podlagi pogodbe o sodelovanju na

področju patentov (PCT) pri Uradu RS za intelektualno
lastnino

1. člen

V navodilu o načinu plačevanja mednarodnih pristojbin

za mednarodne patentne prijave, vložene na podlagi pogod-

be o sodelovanju na področju patentov (PCT) pri Uradu RS

za intelektualno lastnino (Uradni list RS, št. 73/95) se v 2.

členu v drugi vrstici za besedama “tolarski protivrednosti”

postavi pika, besedilo “na žiro račun Urada Republike Slo-

venije za intelektualno lastnino, št. 50100-637-56330.” se

črta.

2. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-10/96-101

Ljubljana, dne 27. avgusta 1996.

Minister

za znanost in tehnologijo

dr. Andrej Umek l. r.

SODNI SVET

3144.

Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 61. člena in prvim odstavkom 66. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 67. seji dne 12. 9. 1996 sprejel
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OBČINE

CERKNICA

3146.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 63/95 in 73/95), 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 13., 85. in 98. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je občinski svet
na 15. redni seji dne 25. 7. 1996 sprejel

O D R E D B O
o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine

Cerknica

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racio-
nalne rabe naravnih dobrin v Občini Cerknica se s to odred-
bo predpisuje taksa za obremenjevanje površinskih in pod-
zemnih voda in ustvarjanje odpadkov.

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so vse pravne in fizične osebe
(v nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki dejav-
nosti, objektov ter naprav za odvajanje odpadnih voda, či-
stilnih naprav in odvoza ter deponiranja odpadkov.

3. člen

Takse znašajo:
a) za uporabnike kanalizacije in čiščenje odpadnih voda
– 150 SIT za m3 porabljene vode za gospodinjstva,
– 75 SIT za m3 porabljene vode za uporabnike komu-

nalnih odpadnih voda iz gospodarstva, očiščene v skladu z
veljavno zakonodajo,

b) za uporabnike odvoza in deponiranja odpadkov
– 6 SIT za m2 uporabne površine,
c) za uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega

omrežja
– 70 SIT za m3 porabljene vode.

4. člen

Takso obračunava izvajalec javne službe na osnovi po-
datkov o zavezancih mesečno, hkrati z obračunom ostalih
obveznosti.

Izvajalec javne službe, ki obračunava takso, mora zbra-
na sredstva nakazati na proračun Občine Cerknica do 10. v
mesecu za pretekli mesec.

5. člen

Taksa je prihodek proračuna Občine Cerknica, uporab-
lja pa se za razvoj in vzdrževanje komunalnih objektov in
naprav po posameznih dejavnostih vodovoda, kanalizacije,
odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.

6. člen

Višina takse se polletno povečuje z rastjo cen na drob-
no v Republiki Sloveniji po zadnjem znanem statističnem
podatku.

7. člen

Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od prvega v naslednjem mesecu od
njegove uveljavitve.

Št. 417-012/96-9
Cerknica, dne 25. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

3147.

Na podlagi druge alinee 26. člena zakona o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 22. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95), 13., 85. in 98.
člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95) je
občinski svet na 15. redni seji dne 25. 7. 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih

na območju Občine Cerknica

1

Grobarina za najem grobov na območju Občine Cerkni-
ca znaša za:

– enojni grob 3.000 SIT/ letno
– dvojni ali družinski grob do 5 m2 7.000 SIT/letno
– dvojni ali družinski grob nad 5 m2

pa še dodatno 2.000 SIT/m2

– žarni grob 3.000 SIT/letno

2

Sredstva zbrana iz 1. točke tega sklepa se v Cerknici in
na Rakeku namensko uporabljajo za dokončanje mrliških
vežic ter vzdrževanje in urejanje.

Sredstva zbrana za najem grobov iz ostalih pokopališč
na območju občine Cerknica pa za tekoče vzdrževanje in
urejanje teh pokopališč.

3

Sredstva zbrana iz 1. točke tega sklepa se zbirajo v
proračunu Občine Cerknica na račun številka 50160-630-
810321.

4

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 1996.

Št. 403-062/96-9
Cerknica, dne 25. julija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.
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DOL PRI LJUBLJANI

3148.

Na podlagi tretjega odstavka 22. in 37. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena
statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95 in
27/96) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 17. seji
dne 17. 9. 1996 sprejel

S K L E P
o povečanju davka od premoženja

1

Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena zakona
o davkih občanov se za območje Občine Dol pri Ljubljani v
letu 1996 poveča za enkrat (za 100%).

2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 53/96
Dol pri Ljubljani, dne 17. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

KRŠKO

3149.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95), 10. in
80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93)
ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št.
2/96) je Občinski svet občine Krško na 17. seji dne 30. 5.
1996 sprejel

O D L O K
o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja

in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
na območju Občine Krško

1. člen

Z namenom manjšega obremenjevanja okolja in racio-
nalne rabe ter izkoriščanje naravnih dobrin v Občini Krško
se s tem odlokom predpisujejo takse, ki se uporabijo za
investicijsko vzdrževanje objektov in naprav komunalne in-
frastrukture, za izgradnjo novih komunalnih objektov in na-
prav ter za njihovo širitev zaradi izboljšanja stanja na po-
dročju varstva okolja.

2. člen

Zavezanci za plačilo taks so pravne in fizične osebe (v
nadaljnjem besedilu: uporabniki), ki so uporabniki objektov
ter naprav komunalne infastrukture in tudi tisti, ki še niso
nanjo priključeni in še niso uporabniki.

3. člen

Takse znašajo:
a) za uporabnike vodovodnega omrežja
– 21,6 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu
– 32,4 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in osta-

lih dejavnostih
b) za uporabnike kanalizacijskega omrežja in uporabni-

ke še ne zgrajenega kanalizacijskega omrežja
– 11,2 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu
– 16,8 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in osta-

lih dejavnostih
c) za uporabnike na področju zgrajenega kanalizacij-

skega omrežja, pa nanj niso priključeni
– 19,2 SIT/m3 porabljene vode v gospodinjstvu
– 28,8 SIT/m3 porabljene vode v gospodarstvu in osta-

lih dejavnostih
d) za uporabnike sistema zbiranja in odvažanja odpad-

kov ter komunalne deponije
– gospodinjstva: 2,40 SIT/m2 za obračunsko osnovo

kvadratni meter
– v gospodarstvu in ostalih dejavnostih: 3,60 SIT /m 2 za

obračunsko osnovo kvadratni meter
– 200 SIT/m3 za obračunsko osnovo kubični meter
e) za izven občinske uporabnike komunalne deponije
– 400 SIT/m3 deponiranih odpadkov
Povračilo za izkoriščanje gramoznic in peskokopov

znaša:
– za vsak kubični meter izkopanega materiala 10% nje-

gove maloprodajne cene.
Povračilo za izkoriščanje kamnolomov znaša:
– za vsak kubični meter izkopanega materiala 5% nje-

gove maloprodajne cene.

4. člen

Takse zaračunavajo in zbirajo pooblaščeni izvajalci jav-
nih služb s strani občine ob obračunavanju cen za komunal-
ne proizvode in storitve, za kar sklene občina z njimi pogod-
bo.

Na področju, kjer komunalne storitve ne izvajajo poob-
laščeni izvajalci javne službe, zaračunava pooblaščeni izva-
jalec gospodarske javne službe takso, na podlagi mesečnega
povprečja občine gleda na vrsto uporabnika.

Izvajalci so dolžni v celoti mesečno do vsakega 25. v
mesecu nakazati zbrana sredstva za pretekli mesec na žiro
račun Občine Krško.

Povračila iz drugega in tretjega odstavka 3. člena tega
odloka pa obračunava upravni organ, pristojen za izdajo
dovoljenja za črpanje, ob odmeri odškodnine dvakrat letno.

5. člen

Višina takse, ki je določena v tem odloku in je določena
v SIT, se mesečno povišuje z rastjo drobnoprodajnih cen v
Republiki Sloveniji.

Višina povračila pa se obračunava v odstotku od pro-
dajne cene.

6. člen

Zbrana sredstva so prihodek proračuna Občine Krško.
Sredstva so namenska in se uporabljajo za:
– iskanje novih vodnih virov ter vzdrževanje in varova-

nje obstoječih
– izgradnjo in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in

čistilnih naprav
– izgradnjo in vzdrževanje deponije komunalnih od-

padkov iz za sanacijo obstoječe
– za sanacijo divjih odlagališč
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– izgradnjo in vzdrževanje toplovodnega in plinovod-
nega omrežja v naseljih Občine Krško

– sanacijo degradiranih površin
– iskanje in spodbujanje rabe alternativnih virov ener-

gije
– pomoč pri ekološkem osveščanju prebivalcev.

7. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne v na-
slednjem mesecu.

Št. 354-5/96-1/18
Krško, dne 30. maja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

LENDAVA

3150.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 5. člena statuta
Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96) ter v
skladu z določbami zakona o grbu, zastavi in himni Republi-
ke Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS,
št. 67/94) je Občinski svet občine Lendava v soglasju s
svetom madžarske narodne skupnosti Občine Lendava na
seji dne 12. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določata grb in zastava Občine Len-
dava in način njune uporabe.

2. člen

Grb in zastava se smeta uporabljati le v obliki, vsebini
ter na način, ki je določen s tem odlokom.

3. člen

Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-
dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

4. člen

Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnim redom ali tako, da škoduje ugledu občine.

Nihče drug ju ne sme uporabljati kot znamko, model
oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.

5. člen

Grb in zastavo lahko izdelujejo podjetja in obrtniki, ki
imajo registrirano ustrezno dejavnost.

6. člen

Dovoljenje za izdelavo in uporabo grba in zastave kot
je določeno v 5. in 10. členu tega odloka, izda župan občine.

II. GRB

7. člen

Grb Občine Lendava je na modrem ščitu poznogotske
oblike. Na njem je štirioglati grad, ki stoji na zelenem hribu,
pod katerim tečejo trije srebrni (beli) potoki v dnu ščita.
Grad se končuje s trikotno streho, ki nosi zlato (rumeno)
trikotno zastavo.

Osnovne barve grba Občine Lendava:

1. PANTONE
a) modra: Feflex blue,
b) zelena: 376 C,
c) rumena: 109 C.

2. CMYK
a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0,
b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0,
c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0.

8. člen

Grb se uporablja:
– v pečatu, oznakah dokumentov in znakih občinskih

organov,
– v uradnih prostorih Občine Lendava,
– na svečanih sejah občinskega sveta.

9. člen

Grb občine se lahko uporablja tudi:
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na vabilih, čestitkah, označbah in podobnih uradnih

izkazih, ki jih uporabljajo župan občine, predsednik, pod-
predsednik ter člani občinskega sveta v zadevah, ki se nana-
šajo na opravljanje njihovih funkcij v občini,

– na listinah, ki jih izdaja občina v svečani obliki,
– na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih pode-

ljujejo podjetja v občini,
– v uradnih prostorih krajevnih skupnosti in javnih za-

vodih,
– na avtomobilskih registrskih tablicah,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje

občine,
– v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa ta

odlok.

10. člen

Podjetja in druge pravne ali fizične osebe so dolžne
zaprositi, da se jim dovoli uporaba grba zlasti v:

– zaščitnem znaku,
– obliki spominkov, značk, našitkov ipd.

11. člen

Če se grb občine uporablja poleg drugega grba, mora
biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani razen, kadar se
uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih,
določenih z zakonom.

Če se grb občine uporablja skupaj z dvema grboma,
mora biti grb občine v sredini razen, kadar se uporablja
skupaj z grbom Republike Slovenije in v drugih primerih,
določenih z zakonom.

III. ZASTAVA

12. člen

Zastava Občine Lendava je izdelana v razmerju stranic
1:3 (štirina:višini). Po vertikali je razdeljena v tri polja. Prvo
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polje je zeleno, drugo srebrno in v središču vsebuje mestni
grb. Naslonilo grba je na prvi četrtini belega polja in se
konča na tretji četrtini belega polja.

Osnovne barve zastave Občine Lendava:

1. PANTONE
a) modra: Feflex blue,
b) zelena: 376 C,
c) rumena: 109 C.

2. CMYK
a) modra: C:100,0; M:72,0; Y:0; K:6,0,
b) zelena: C:56,0; M:0; Y:100; K:0,
c) rumena: C:0; M:11.5; Y:94,0; K:0.

13. člen

Zastava Občine Lendava je stalno izobešena:
– na objektu oziroma pred vhodom na sedež občine,
– na objektu oziroma pred vhodom gradu,
– v sejni sobi občine,
– v centru mesta Lendava,
– v prostoru, kjer se sklepajo zakonske zveze,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka.

14. člen

Zastava se izobesi v počastitev občinskega in drugih
praznikov v krajevnih skupnostih na območju Občine Len-
dava.

Zastava Občine Lendava se lahko izobesi tudi:
– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike

Slovenije in zastavo Madžarske narodne skupnosti,
– na kulturnih in športnih prireditvah,
– ob obisku uradnih delegacij.

15. člen

Izobešene zastave v primerih iz 14. člena, se odstranijo
najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog, zaradi
katerega so bile izobešene.

16. člen

Kadar se zastava občine izobesi skupaj z zastavo Re-
publike Slovenije in zastavo Madžarske narodne skupnosti
je zastava občine na levi strani.

V vseh ostalih primerih se uporabljajo določbe zakona.

17. člen

Za pravilno uporabo grba in zastave Občine Lendava,
skrbi občinska uprava, ki daje tudi potrebna pojasnila, spre-
jema vloge za izdajo dovoljenj, vodi evidenco izdanih dovo-
ljenj ter opravlja druga strokovna administrativna opravila v
zvezi z uporabo grba in zastave.

IV. NADZORSTVO

18. člen

Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalni inš-
pektor.

V. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi z opravljanjem dejavnosti, če:

1. uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je
v nasprotju s tem odlokom (2. člen);

2. uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po
zunanjosti neprimerna za uporabo (3. člen);

3. če grb in zastavo uporablja kot znamko, model oziro-
ma vzorec ter za označevanje blaga in storitev (4. člen);

4. če uporablja grb ali simbole grba v nasprotju z 9.
členom odloka;

5. če izobesi zastavo v nasprotju z 14. členom odloka;
6. če ne odstrani izobešene zastave v 24. urah po tem,

ko je prenehal razlog, zaradi katerega je bila izobešena (15.
člen);

7. če nima ustreznega dovoljenja iz 5. in 10. člena
odloka;

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznujeta
tudi odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki stori-
ta prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. KONČNA DOLOČBA

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Lendava, dne 12. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.

3151.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 97. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90
ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 24. člena
statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96)
je Občinski svet občine Lendava na seji dne 12. 9. 1996
sprejel

O D L O K
o komunalnem nadzoru na območju Občine Lendava

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določajo pristojnosti, naloge in orga-
niziranost za izvajanje komunalnega nadzora na območju
Občine Lendava.

2. člen

Komunalni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem dolo-
čil odlokov in drugih predpisov Občine Lendava, ki urejajo
naslednja področja:

– varstvo okolja,
– javni red in mir,
– urejenost, vzdrževanje in varovanje javnih površin,
– urejenost naselij,
– urejenost in vzdrževanje javnih prometnih površin,
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– promet v naseljih in parkiranje,
– ravnanje z opuščenimi motornimi vozili,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s plodno zemljo,
– vodne vire, potoke in jarke,
– označevanje cest, ulic, trgov, naselij in zgradb,
– neprometne znake, reklamne napise in plakatiranje,
– pokopališki red,
– zimsko službo,
– uporaba zastave in grba,
– druga področja, ki jih določijo občinski in drugi

predpisi.

3. člen

Komunalni nadzor izvajajo pooblaščene osebe v obse-
gu in s pooblastili, ki so določene s tem odlokom, z odloki in
drugimi splošnimi akti Občine Lendava ter z drugimi predpi-
si s področij iz 2. člena tega odloka.

Pooblaščene osebe za izvajanje komunalnega nadzora
izvajajo tudi posamezna dejanja in strokovne naloge v zvezi
z inšpekcijskim nadzorstvom.

II. ORGANIZACIJA

4. člen

Izvajanje komunalnega nadzora spada v pristojnost
upravnega organa Občine Lendava.

Z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delov-
nih mest Občine Lendava, ki ga izda župan, se določi število
delovnih mest in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
delavci za izvajanje komunalnega nadzora.

Posamezne naloge komunalnega nadzora lahko izvaja-
jo tudi drugi delavci občinske uprave Občine Lendava, jav-
nih podjetij in občani, s pooblastilom, ki ga izda župan.

5. člen

Osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, morajo imeti služ-
beno izkaznico ali potrdilo, ki jih pooblašča za izvajanje
nadzora, so uniformirani ali nosijo drugačne vidne oznake.

Obrazec službene izkaznice oziroma potrdila, uniforme
in opremo za osebe, ki izvajajo komunalni nadzor, predpiše
župan s pravilnikom.

III. PRISTOJNOSTI

6. člen

Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ima pri izvajanju
nadzora, ko ugotovi kršitev predpisa, pravico in dolžnost:

– opozarjati na lažje – formalne kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno

kazen,
– izdati plačilni nalog,
– predlagati uvedbo postopka o prekršku, naznanjati

gospodarske prestopke oziroma kazniva dejanja, ki jih
zazna,

– dati ustne ali pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim orga-

nom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristo-
jen,

– odrediti odvoz vozila,
– opraviti dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvaja-

njem pooblastil ministrstev.

7. člen

Zaradi uspešnega ukrepanja zoper napačno parkiranje
vozil lahko odredi oseba, ki izvaja komunalni nadzor, ukre-
pe za odvoz vozil in ukrepe za blokiranje vozil s posebnimi
lisicami za onemogočanje premika nepravilno parkiranega
vozila.

8. člen

Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posamez-
niki so dolžni osebi, ki izvaja komunalni nadzor:

– omogočiti nemoteno opravljanje komunalnega nad-
zora in izvajanje posameznih dejanj in strokovnih nalog v
zvezi z izvajanjem inšpekcijskega nadzora po pooblastilu
ministrstev,

– omogočiti vstop v objekte, prostore oziroma dostop
do naprav, ki jih nadzira,

– nuditi potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem komunalnega nadzora.

9. člen

V primerih, da tisti, ki mu je naložen ukrep (zavezanec)
ne izvrši naloženega ukrepa, ga ne izvrši popolnoma ali v
določenem roku, lahko za komunalni nadzor pristojni uprav-
ni organ odloči, da to opravi druga oseba ali organizacija na
stroške zavezanca.

Oseba, ki izvaja komunalni nadzor, lahko zahteva pri
svojem delu pomoč policije, če je to potrebno zaradi lastne
varnosti ali zaradi vzpostavitve reda.

IV. KAZENSKA DOLOČBA

10. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 SIT se kaznuje
za prekršek posameznik:

1. ki se noče legitimirati ali noče dati potrebnih obvestil
osebi, ki izvaja komunalni nadzor, ali se nedostojno vede do
osebe, ki izvaja komunalni nadzor, ob uradnem postopku;

2. ki preprečuje osebi, ki izvaja komunalni nadzor, iz-
vrševanje uradne naloge za katero je pooblaščena, ali jo pri
tem ovira;

3. ki ne izvrši zakonito odrejenega ukrepa osebe, ki
izvaja komunalni nadzor.

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, z denarno kaznijo od
30.000 do 300.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa
od 10.000 do 100.000 SIT.

V. KONČNA DOLOČBA

11. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Lendava, dne 12. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava

Anton Balažek l. r.
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LOŠKI POTOK

3152.

Na podlagi 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Občinska volilna
komisija občine Loški Potok

R A Z P I S U J E
nadomestne volitve za enega člana Občinskega sveta

občine Loški Potok v I. volilni enoti

1. Nadomestne volitve za enega člana Občinskega sve-
ta občine Loški Potok v I. volilni enoti (naselji: Retje, Mali
Log) bodo v nedeljo, 8. decembra 1996.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje 8. 10. 1996.

3. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi Občinska vo-
lilna komisija občine Loški Potok.

Št. 008-1/96
Loški Potok, dne 19. septembra 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Loški Potok
Zvone Janež, dipl. prav. l. r.

MEDVODE

3153.

Na podlagi 7., 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavb-
nih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS,
34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 19. seji
dne 18. 6. 1996 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

V Občini Medvode se za uporabo stavbnega zemljišča
na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen

Območja, na katerih se plačuje nadomestilo, so določe-
na po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske prednosti posamez-
nih stavbnih zemljišč, in sicer:

– gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prometnimi sredstvi,
– splošna opremljenost z infrastrukturo,
– ustrezna namenska raba po prostorskem dokumentu.
Območja iz prvega odstavka so razvrščena v pet stopenj:
– I. območje: stavbna zemljišča v ožjem centru Medvod.
– II. območje: stavbna zemljišča v širšem območju Med-

vod (Preska, Svetje).
– III. območje: stavbna zemljišča s strnjeno pozidavo v

naseljih Vaše, Goričane, Rakovnik, Sora, Ladja, Sp. Senica,
Zg. Senica, Verje, Zg. Pirniče, Sp. Pirniče, Vikrče, Žeje,
Zbilje, Smlednik, Valburga, Seničica.

– IV. območje: pretežno zazidana stavbna zemljišča v
naseljih Dol, Žlebe, Golo Brdo, Hraše, Dragočajna, Moše in
Zavrh.

– V. območje: ostala stavbna zemljišča na območju
Občine Medvode, ki so opremljena z vodovodnim, električ-
nim in cestnim omrežjem.

3. člen

Meje območij iz prejšnjega člena, na katerih se za upo-
rabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo, so razvidne iz
grafičnih kart – katastrskih načrtov v merilu 1:5000 in so
sestavni del tega odloka.

Grafični prikazi območij po prvem odstavku tega člena, so
na vpogled pri izpostavi republiškega upravnega organa, pri-
stojnega za javne prihodke, na oddelku za gospodarske javne
službe Občine Medvode, na območni geodetski upravi Ljublja-
na ter upravnemu organu, pristojnemu za urejanje prostora.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen

Za določitev višine nadomestila se upoštevajo nasled-
nja merila:

1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami ter dejanske možnosti priklju-
čitve na te objekte in naprave,

2. lega in namembnost ter smotrna uporaba stavbnega
zemljišča,

3. izjemne ugodnosti lokacije v zvezi s pridobivanjem
dohodka v gospodarskih in poslovnih dejavnostih.

5. člen

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi napravami individualne in skupne rabe in dejanske
možnosti priključitve na te naprave se ovrednoti z naslednji-
mi točkami:

Opis opremljenosti Število točk za namembnosti

a) b) c) d)

1 Opremljenost s cestami:
a) zasilni cestni dovoz 20 20 10 5
b) makedamska ureditev cestišča 30 25 15 8
c) protiprašna ureditev cestišča, javna razsvetljava na drogovih 40 35 20 10
d) asfaltna ureditev cestišč z robniki in vsaj enim hodnikom za pešce, javno razsvetljavo

v kabelski izvedbi in kandelabri  50  45  25  15
e) sodobna mestna cesta s hodnikom za pešce, zelenimi ločitvenimi pasovi oziroma

drevoredi, javna razsvetljava v kabelski izvedbi in kandelabri  60  55  30  15
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Opis opremljenosti Število točk za namembnosti

a) b) c) d)

2 Opremljenost s parkirišči:
a) možno parkiranje ob vozišču 30 25 15 10
b) posebej urejena parkirišča (neplačljiva) 60 55 30 15
3 Opremljenost z zelenimi in rekreacijskimi površinami:
a) urejene zelenice z nasadi in grmičevjem 30 25 15 10
b) urejene zelenice z nasadi in urejeni športno-rekreacijski objekti

v neposredni bližini (do 200 m)  40  35  20  10
4 Opremljenost s kanalizacijo 80 70 50 30
5 Opremljenost z vodovodom 50 45 25 15
6 Opremljenost s plinovodom:
a) dimenzioniranim za kuhanje 30 25 15 10
b) dimenzioniranim za kuhanje in ogrevanje 50 40 30 20
7 Opremljenost z vročevodom (toplovodom) 80 70 50 30
8 Opremljenost z elektriko 55 45 25 15
9 Opremljenost z javnim mestnim prometom:
a) bližina postajališča za mestni in primestni promet (do 500 m) 60 45 30 15
b) bližina postajališča za lokalni promet do 500 m 30 20 15 10

6. člen

Po namembnosti se stavbna zemljišča na območjih iz 3.
člena uvrstijo v naslednje skupine:

Za gospodarske in poslovne namene: industrijska pro-
izvodnja, energetika, obrtna proizvodnja, zunanja trgovina,
poslovne storitve, agencije, bančništvo, menjalnice, borze,
zavarovalnice, poslovna združenja, zasebne zdravstvene usta-
nove, trgovina na debelo, počitniški objekti.

Za storitvene in trgovske namene: gostinstvo, storitve s
področja turističnega posredovanja, trgovina na drobno, obrt-
ne storitve, servisne dejavnosti, kmetijske storitve in kmetij-
ska proizvodnja, vrtnarstvo in drevesnice, proizvodnja živil-
skih proizvodov, turistični objekti.

Za namene družbenih dejavnosti, javnih služb in stori-
tev: železniški promet, PTT storitve, storitve na področju
telekomunikacij, komunalna dejavnost, ribištvo, javna upra-
va, politične organizacije, društva, osnovno izobraževanje,
znanstvene in raziskovalne dejavnosti, kulturnoumetniške
dejavnosti, telesna kultura in rekreacija, dejavnosti s področ-
ja družbenega zdravstvenega varstva, otroško varstvo, mla-
dinski domovi, socialne ustanove.

Za stanovanjske namene: stanovanja v večstanovanj-
skih stavbah, stanovanjske družinske hiše, samski domovi,
dijaški domovi, domovi za ostarele.

Glede na lego in namembnost se stavbna zemljišča
točkujejo z naslednjim številom točk.

Namembnost Območje

I II III IV V

a) Za gospodarske in poslovne namene 900 750 550 300 100
b) Za storitvene in trgovske namene 750 600 450 250 80
c) Za namene javnih služb in storitev

ter družbenih dejavnosti 500 400 300 100 50
d) Za stanovanjske namene 150 100 75 50 25

Kjer se obstoječa namembnost ne sklada s predvideno
namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazida-
nih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa namembnost.

Za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva namemb-
nost, ki jo določa prostorski izvedbeni načrt oziroma pravno-
močno lokacijsko dovoljenje.

7. člen

Nepokrita skladišča, interna parkirišča, delavnice na pro-
stem in javna parkirišča trajnejšega značaja, za katere se pla-
čuje parkirnina ali najemnina, tržnice na javnih površinah, za
katere se plačuje najemnina, kampi, teniška igrišča, hipodro-
mi, odprti bazeni in kopališča, kamnolomi ter peskokopi, so
po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po vrsti
rabe oziroma namembnosti, kot to določa 4. člen tega odloka.

8. člen

Smotrna izkoriščenost zazidanega stavbnega zemljišča
se meri s faktorjem izkoriščenosti zemljišča ter se točkuje z
naslednjim številom točk:

Faktor Število točk

izkoriščenosti zemljišča I II III IV V

do   0,2 300 250 200 100 50

od   0,3   do   0,4 200 150 100 50 20

od   0,5   do   0,6 50 20 10 0 0

od   0,7   do   0,8 20 10 0 0 0

nad   0,8 0 0 0 0 0

9. člen

V gospodarskih in poslovnih dejavnostih se pri uporabi
stavbnega zemljišča ne glede na območje upoštevajo izjem-
ne ugodnosti v zvezi z možnostjo pridobivanja dohodka, ki
je posledica izjemno ugodnih lokacij stavbnega zemljišča.
Izjemno ugodne lokacije so opisane z naslednjo mejo:

Meja poteka po Gorenjski cesti, tako da zajema oboje-
stransko hišne številke od odcepa za Presko do bencinske
črpalke na klancu, Seškovo ulico, Medvoško ulico, cesto ob
Sori in ulico Komandanta Staneta.
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Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na izjemno
ugodnih lokacijah iz prejšnjega odstavka tega člena se obra-
čunajo pri I. območju za naslednje vrste dejavnosti:

Vrsta dejavnosti

1. zunanja trgovina, bančništvo, poslovne
storitve, menjalnice, zastavljalnice,
borzne ustanove 250

2. trgovina na debelo, gostinske storitve,
turistično posredovanje 150

3. trgovina na drobno, obrtne pridobitvene
storitve, saloni za osebno nego 100

10. člen

Za uporabo javnih površin za namene določene v tabe-
li, se v I. in II. območju obračuna nadomestilo z naslednjimi
vrednostmi

Namen uporabe javnih površin Območja

I II

1. točilnice na prostem 400 300
2. reklamni panoji 350 250
3. kioski 300 200
4. gostinski vrtovi 200 100
5. sejmišča 100 75

Nadomestilo za uporabo javnih površin se določi tako,
da se prišteje številu točk iz prejšnjega odstavka tega člena
še število točk za komunalno opremljenost iz 5. člena tega
odloka. Ta vsota se pomnoži s številom dni uporabe in z
vrednostjo točke za izračun nadomestila, ki jo določi Občin-
ski svet občine Medvode s sklepom v skladu s 13. členom
tega odloka ter z velikostjo zasedene javne površine v m2.

K javni površini, ki se uporablja za namene, navedene
pod točko 1 do 3 iz prejšnjega odstavka se šteje tudi površi-
na, ki je potrebna za redno opravljanje dejavnosti in, ki jo
določi upravljalec javne površine ob oddaji zemljišča v zača-
sno uporabo za zgoraj navedene namene.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

11. člen

Izpostava republiškega upravnega organa, pristojnega
za javne prihodke, lahko v določenih primerih (elementarne
ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost itd.) sklad-
no z zakonom o davkih občanov, oprosti zavezanca plačeva-
nja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila
ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.

O oprostitvah odloča na podlagi zahtevka zavezanca
izpostava republiškega upravnega organa, pristojnega za jav-
ne prihodke.

12. člen

Neglede na določila prejšnjega člena lahko občinski
svet posameznega zavezanca ali skupino zavezancev, ki se
financirajo iz občinskega proračuna, delno ali v celoti opro-
sti plačila prispevka.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA

13. člen

Mesečna višina nadomestila po merilih iz 5., 6., 7., 8. in
9. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število točk
pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površino zavezančeve-

ga objekta oziroma s površino zavezančevega nezazidanega
stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nado-
mestila.

Za uporabo javnih površin za namene iz 10. člena tega
odloka se določi višina nadomestila tako, da se pri izračunu
nadomestila upošteva površina (m2), ki se pomnoži z vred-
nostjo točke.

14. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode se določi
do konca leta za naslednje leto s sklepom Občinskega sveta
občine Medvode na predlog župana.

Vrednost točke se trimesečno revalorizira med letom z
indeksom rasti cen na drobno v prejšnjem trimesečju.

Višino valorizacije vrednosti točke ugotovi s sklepom
župan na podlagi indeksa rasti cen na drobno, ki ga izračuna
Zavod za statistiko Republike Slovenije.

15. člen

Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in
evidence.

Zavezanci so dolžni sporočiti spremembo vrste dejav-
nosti ali spremembo poslovne ali stanovanjske površine iz-
postavam republiškega upravnega organa, pristojnega za jav-
ne prihodke, pa tudi vse ostale podatke in obvestila, ki so
potrebni za odmero nadomestila.

16. člen

Izpostava republiškega organa, pristojnega za javne pri-
hodke izda zavezancem odločbe o odmeri nadomestila ozi-
roma določi mesečne ali kvartalne zneske akontacij nadome-
stila za tekoče leto na podlagi določene vrednosti točke,
meril za izračun nadomestila po tem odloku ter drugih podat-
kov ter obvestil, ki so jim jih zavezanci dolžni sporočiti ali ki
jih ta izpostava izbere po uradni dolžnosti.

Postopek za odmero in izterjavo nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča, izvede organ, pristojen za odmero,
po določbah zakona o davkih občanov.

VI. PREHODNE DOLOČBE

17. člen

Na območju Občine Medvode se nadomestilo za upora-
bo stavbnega zemljišča zavezancem odmerja po merilih tega
odloka in po vrednosti točke, ki jo za vsako leto določi
Občinski svet občine Medvode in ob upoštevanju trimeseč-
nih revalorizacij vrednosti točke v tem letu.

18. člen

Pristojni organ za odmero nadomestila – izpostava re-
publiškega upravnega organa za javne prihodke – je najka-
sneje do 30. 11. 1996 dolžna od zavezancev plačila nadome-
stila na območju Občine Medvode zahtevati, da ji dostavijo
napovedi plačila nadomestila z ustreznimi podatki, ki so
potrebni za odmero (vrsta dejavnosti, površina stavbnega
zemljišča itd.)

Organ, pristojen za odmero nadomestila pa je dolžan
tudi po uradni dolžnosti zbirati in preverjati podatke, kdo
vse so zavezanci plačila nadomestila in v kakšni višini
glede na uporabo meril za njegovo odmero po odloku o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Medvode.

Župan Občine Medvode je v roku iz prvega odstavka
tega člena s sklenitvijo pogodb s strokovnimi organizacijami
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dolžan zagotoviti bazo podatkov za nov izračun vrednosti
nadomestila za zavezance po merilih tega odloka.

VII. KONČNA DOLOČBA

19. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1.
1997. Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati do-
ločbe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
mesta Ljubljane (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89).

Št. 2182/96
Medvode, dne 18. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

MISLINJA

3154.

Na podlagi 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 21. člena statuta
Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet
občine Mislinja na 22. seji dne 18. 9. 1996 sprejel

S K L E P
o razrešitvi dosedanje predsednice in članice
Občinske volilne komisije Občine Mislinja

ter o imenovanju nove predsednice ter člana
Občinske volilne komisije Občine Mislinja

I

Razreši se:
– predsednica volilne komisije Marija Krebl, Šentilj 47,

Mislinja,
– članica volilne komisije Vesna Jakoš, Gornji Dolič

65/c, Mislinja.

II

Imenuje se za:
– predsednico volilne komisije Vesna Jakoš, Gornji Do-

lič 65/c, Mislinja,
– člana volilne komisije Janez Krajnc, Dovže 23a, Mi-

slinja.

III

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 008-1/95
Mislinja, dne 23. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

NOVO MESTO

3155.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95 in 8/96) ter na podlagi
34. in 35. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90) je župan Mestne občine Novo mesto dne
18. 9. 1996 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000,

dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 ter srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje

od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990
do 1996 za območje Mestne občine
Novo mesto – urbanistična zasnova

Novega mesta

1. člen

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od
1990 do 1996 ter srednjeročnega družbenega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnje-
nega v letih 1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo
mesto – urbanistična zasnova Novega mesta.

2. člen

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih
1990 do 1996 za območje Mestne občine Novo mesto –
urbanistična zasnova Novega mesta se razgrne v avli Kultur-
nega centra Janez Trdina, Novi trg 5 v Novem mestu (ogled
je možen od 7. do 19. ure), v prostorih Mestne občine Novo
mesto, Seidlova cesta 1, I. nadstropje (ogled je možen v
ponedeljek in torek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure,
v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v izložbi Zavaroval-
nice Triglav na Novem trgu v Novem mestu od 27. septem-
bra do 29. novembra 1996.

V času javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne
obravnave v mestnih krajevnih skupnostih. Obvestilo o času
in kraju javnih obravnav bo objavljeno v Dolenjskem listu.

3. člen

Do konca javne razgrnitve lahko občani, organi, orga-
nizacije, podjetja in društva lahko podajo svoje pisne pri-
pombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih
pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora –
Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje
Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1.

Št. 352-04/89
Novo mesto, dne 18. septembra 1996.

Župan
Mestne občine Novo mesto

Franci Koncilija l. r.
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OSILNICA

3156.

Na podlagi 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS,
št. 33/81 in 29/86) ter 22. člena statuta Občine Osilnica
(Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Osilnica na 16. seji dne 5. septembra 1996 sprejel

O D L O K
o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Odlok določa območja varstvenih pasov in ukrepe za
zavarovanje pred onesnaženjem naslednjih virov pitne vode
v Občini Osilnica:

– zajetje za Žurge,
– zajetji za Papeže in Belico (1, 2),
– zajetje za Bezgarje,
– vodnjak za Bezgarje,
– zajetje Bezgovica,
– zajetje za Osilnico,
– zajetje za Križmane in Osilnico,
– zajetje za Padovo,
– zajetje za Malinišče,
– izvir-zajetje Ribjek,
– vrtina VR-1 Ribjek,
– zajetje za Ložec,
– zajetje za Grintovec,
– zajetje za Bosljivo Loko,
– zajetje za Malne.

2. člen

Gospodarjenje z viri pitne vode iz 1. člena mora biti
skladno z določbami tega odloka.

II. VARSTVENI PASOVI

3. člen

Varstveni pasovi so:
– najožji varstveni pas (cona 1) z najstrožjim režimom

varovanja,
– ožji varstveni pas (cona 2) s strogim režimom varo-

vanja,
– širši varstveni pas (cona 3) z blagim režimom varo-

vanja.
Obseg varstvenih pasov virov pitne vode je grafično

predlagan v poročilu “Strokovne podlage za zavarovanje
zajetij pitne vode v Občini Osilnica”, ki ga je izdelal Hidro-
consulting, d.o.o., Dragomer.

Seznam strokovnih podlag, na podlagi katerih so dolo-
čene meje varstvenih pasov, je sestavni del tega odloka.
Meje varstvenih pasov so vrisane v prostorskih katastrskih
načrtih v M 1:5000. Strokovne osnove z mejami varstvenih
pasov so na vpogled v Občini Osilnica.

4. člen

Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih omogoča in
dovoljuje ta odlok, mora za izdajo lokacijskega dovoljenja
investitor pridobiti oceno vpliva posega na vir pitne vode pri
pooblaščeni organizaciji, ki spremlja kakovost vode na ob-
močju Občine Osilnica. Ocena je podlaga za izdajo sanitar-
nega ali drugega soglasja.

III. VARSTVENI UKREPI

5. člen

Varstveni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za
zunanji varstveni pas, veljajo za oba znotraj le-tega ležečega
pasova.

1. Varstveni ukrepi v najožjem varstvenem pasu

6. člen

V najožjem varstvenem pasu (v grafičnih prilogah cona
1), je dovoljena le dejavnost, ki je namenjena oskrbi s pitno
vodo.

Občina Osilnica (koncedent) mora biti lastnik zemljišča.
Območje najožjega varstvenega pasu, ki je prikazano v

grafičnih prilogah in v pisnem delu, mora biti fizično zavaro-
vano in opremljeno z opozorilno tablo, iz katere je razvidno,
da je vstop dovoljen samo zaposlenim in pooblaščenim ose-
bam.

2. Varstveni ukrepi v ožjem varstvenem pasu

7. člen

V ožjem varstvenem pasu (v grafični prilogi cona 2), s
strogim režimom varovanja je

Prepovedano

Graditi:
– proizvodne in obrtne objekte,
– energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na vodni

vir,
– stanovanjske hiše in poslovne objekte,
– magistralne in regionalne ceste in železnice,
– skladišča nafte, naftnih derivatov ter drugih nevarnih

in škodljivih snovi,
– naftovode,
– ponikovalnice za odpadne vode,
– komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– odlagališča komunalnih in posebnih odpadkov ter za-

časna skladišča odpadkov,
– pokopališča;

Izvajati:
– cestni in železniški tranzitni promet nevarnih in škod-

ljivih snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih
snovi po nezaščitenih cestah in železnicah,

– eksplotacijo kamna v kamnolomih in peskokopih ter
druga zemeljska dela,

– spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– sečnjo in spravilo lesa ter obdelovanje zemlje z meha-
nizacijo na tekoča goriva, kjer obstoji nevarnost izlitja nafte
in naftnih derivatov v tla,

– posek lesa na večji površini, če obstaja možnost
zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,

– razstreljevanje v kamnolomih,
– proizvodno in drugo dejavnost, katere emisije bi ško-

dljivo vplivale na vodni vir;

Uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki se v pitni vodi približujejo mejni koncen-
traciji, opredeljeni v predpisih o higienski neoporečnosti
pitne vode,
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– za vodo nevarne in škodljive snovi pri vzdrževanju
železniških tirov in drugih zunanjih objektov;

Opredeljevati:
– nova ureditvena območja naselij in širiti obstoječa;

Odlagati:
– odpadke.

8. člen

V ožjem varstvenem pasu je obvezno:
– graditi neprepustno javno kanalizacijsko omrežje in

priključiti nanj vse objekte, neprepustnost mora izvajalec
dokazati z atestom,

– izpuščati v javno kanalizacijsko omrežje fekalne teh-
nološke odpadne vode,

– opremiti ceste z ustrezno signalizacijo in opozorilni-
mi tablami (vodovarstveno območje),

– graditi lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevar-
ne snovi, kamor je moč ujeti tudi rabljeno požarno vodo,

– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi, ki niso zgrajena skladno s
predpisi o gradnjah le-teh,

– sanirati nevarne odseke cest (odvodnjavanje površin-
ske vode s cestišča izven varstvenega pasu).

9. člen

V ožjem varstvenem pasu je dovoljeno pod določenimi
pogoji graditi:

– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidalnih po-
vršin, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev na
tem območju, pod pogojem, da je ustrezno urejeno odvajanje
odplak,

– nadomestne stanovanjske hiše za objekte iz tega vars-
tvenega pasu,

– objekte za potrebe individualnih kmečkih gospodar-
stev,

– skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3, ki
morajo biti tehnično pregledana vsaka 4 leta;

adaptirati, nadzidati:
– stanovanjske in gospodarske objekte, če se s tem

izboljšujejo obstoječe higienske razmere, vendar le pod po-
gojem, da je že zgrajena kanalizacija, ali pa se ta sočasno
gradi.

10. člen

V ožjem varstvenem pasu je potrebno:
– preurediti greznice in gnojišča tako, da ni nevarnosti

pronicanja v podzemno vodo, oziroma prelivanja na povr-
šino.

11. člen

V ožjem varstvenem pasu mora biti rekonstrukcija ob-
stoječih cest in železniških prog izvedena tako, da v primeru
incidentov morebitne razlite tekočine ne morejo ponikati do
podzemne vode (treba je izdelati projekt zaščite podzemne
vode).

3. Varstveni ukrepi v širšem varstvenem pasu

12. člen

V širšem varstvenem pasu (v grafični prilogi cona 3), z
blagim režimom varovanja je prepovedano graditi:

– proizvodne, obrtne in servisne objekte, ki pomenijo
nevarnost za vir pitne vode,

– energetske objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pit-
ne vode,

– skladišča nafte, naftnih derivatov, nevarnih in ško-
dljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni rezervoar
(200 m3 v zaključni celoti),

– nove komunalne čistilne naprave,
– objekte, ki zmanjšujejo količino vodnega vira,
– odlagališča in pretovorne postaje komunalnih in po-

sebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih odpadkov,
– ponikovalnice za odpadno vodo,
– nova pokopališča;

Izvajati:
– cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih snovi,

ki so navedene v zakonu o prevozu nevarnih snovi,
– izkop peska in kamna (z izjemo kamnolomov, ki so

opredeljeni kot kamnolomi posebnega družbenega pomena),
– spremembo namembnosti in dejavnost objektov, če

se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,
– sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu, brez vedno-

sti upravljalca vodovoda,
– posek lesa na večji površini, tako da obstoji možnost

zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,
– množično vzrejo živali;

Uporabljati:
– rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki ogrožajo vodni vir in so opredeljene v
predpisih o higienski neoporečnosti pitne vode;

Odlagati:
– odpadke.

13. člen

V širšem varstvenem pasu je dovoljeno graditi:
– stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih strnjenih nase-

lij, ne da bi se bistveno povečalo število prebivalcev in če je
ustrezno urejeno odvajanje odplak,

– adaptirati objekte brez spremembe namembnosti in
dejavnosti, v smislu izboljšanja higienskih razmer,

– ceste pod določenimi pogoji.

14. člen

V širšem varstvenem pasu je obvezno:
– sanirati obstoječa skladišča nafte, naftnih derivatov in

nevarnih škodljivih snovi,
– graditi vodotesno javno in interno kanalizacijsko

omrežje in priključiti nanj vse objekte, vodotesnost mora
izvajalec dokazati z atestom,

– graditi greznice za individualne stanovanjske objek-
te, pri katerih ni mogoče odvajati odpadne vode v glavno
kanalizacijo, skladno s strokovnim navodilom o urejanju
gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85), te greznice so
začasne in sicer do zgraditve javne kanalizacije,

– odvajati v javno kanalizacijo odpadne in tehnološke
odpadne vode.

IV. POSEBNI UKREPI

15. člen

Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na ob-
močju varstvenih pasov je treba izvajati tako, da ne bo ogro-
žen vodni vir.

16. člen

Hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevar-
ne in škodljive snovi, po cestah in železnici, na območju
širšega varstvenega pasu, je omejena na 40 km/h.
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17. člen

Varstveni pasovi vodnih virov se označijo z opozorilni-
mi tablami. Table se postavijo na meji pasu ob cestah in
poteh.

18. člen

O režimu upravljanja z zemljišči in gozdovi, v posa-
meznih varstvenih pasovih, obvesti njihove lastnike pristoj-
na občinska uprava Občine Osilnica.

19. člen

Za sanacijo obstoječega stanja v varstvenih pasovih
virov pitne vode je potrebno izdelati predloge sanacijskih
ukrepov.

Ti morajo biti izdelani eno leto po uveljavitvi tega
odloka.

Za onesnaževalce v varstvenih pasovih mora občina
na podlagi predlaganih sanacijskih ukrepov izdelati sana-
cijske programe, ki morajo vsebovati tudi roke za izvedbo,
koncept financiranja in obveznosti onesnaževalcev. Sana-
cijski programi morajo biti izdelani dve leti po uveljavitvi
tega odloka.

Sredstva za izdelavo sanacijskih programov zagotavlja
občina.

Izvajanje sanacijskih programov mora biti vključeno v
letne plane onesnaževalcev.

20. člen

Uvede se kataster skladišč nafte, naftnih derivatov,
nevarnih in škodljivih snovi ter drugih nevarnih onesna-
ževalcev, ki so v območju varstvenih pasov virov pitne
vode. Ta mora biti izdelan v enem letu po uveljavitvi tega
odloka.

V. KAZENSKE DOLOČBE

21. člen

Z denarno kaznijo najmanj 200.000,00 SIT se kaznuje
za prekršek pravna oseba in posameznik, ki krši določila 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

Kdor krši s tem odlokom določeno stanje, nosi tudi vse
stroške za vzpostavitev v prvotno stanje.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

22. člen

Če se z ukrepi iz 6., 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka
omeji obstoječe izkoriščanje kmetijskega zemljišča, je last-
nik kmetijskega zemljišča upravičen do odškodnine po splo-
šnih predpisih o odškodnini.

Odškodnino je dolžna poravnati Občina Osilnica (kon-
cedent).

23. člen

Vsi lokacijski postopki, pričeti v varstvenih območjih
pred sprejetjem tega odloka, se nadaljujejo v skladu s pogoji
sanitarne zaščite, ki je predvidena v varstvenem pasu, v
katerem je lokacija.

24. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 943/96
Osilnica, dne 5. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica

Mladen Žagar l. r.

SLOVENSKA BISTRICA

3157.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/94, 57/94 in 14/95) in na podlagi 10.
člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.
34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
15. redni seji dne 17. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada

Občine Slovenska Bistrica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica ustanavlja
Stanovanjski sklad občine Slovenska Bistrica (v nadaljnjem
besedilu: sklad) in določa njegovo dejavnost, pristojnosti,
organizacijo in način dela.

2. člen

Namen sklada je financiranje občinskega stanovanjske-
ga programa in v okviru programa zlasti zagotovitev sred-
stev za:

– pridobivanje, prenovo in graditev socialnih, neprofit-
nih in službenih stanovanj,

– izvajanje prenove in vzdrževanja obstoječega stano-
vanjskega fonda,

– izvajanje aktivnosti občine, ki spodbuja ostalo gradi-
tev in prenovo stanovanj,

– izvajanje aktivnosti javnega interesa na stanovanj-
skem področju na neprofitni osnovi,

– pridobivanje zazidljivih komunalno opremljenih zem-
ljišč za stanovanjsko izgradnjo,

– izvajanje drugih nalog skladno s stanovanjskim zako-
nom in občinskim programom.

3. člen

Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi
in odgovornostmi, določenimi s stanovanjskim zakonom,
tem odlokom in s statutom sklada. Sklad posluje v svojem
imenu in za svoj račun.

Sklad se organizira kot neprofitna organizacija. Za svo-
je obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem.

Sklad se vpiše v sodni register in v register neprofitnih
stanovanjskih organizacij.

Sklad ima svoj žiro račun.
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II. IME, SEDEŽ IN ORGANI SKLADA

4. člen

Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Slovenska
Bistrica.

Sedež sklada je: Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
Sklad upravlja upravni odbor.
Sklad zastopa in predstavlja direktor sklada.

5. člen

Sklad pridobiva sredstva iz:
– iz sredstev občinskega proračuna,
– iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo stanovanj in

stanovanjskih hiš v lasti občine oziroma sklada,
– iz sredstev Republiškega stanovanjskega sklada,
– iz najemnin za stanovanja, ki so v lasti občine oziro-

ma sklada,
– z namenskimi dotacijami fizičnih in pravnih oseb,
– iz sredstev ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev

sklada,
– z vračili stanovanjskih kreditov,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz drugih virov.

6. člen

Dejavnost sklada je:
– K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami,
– K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu

z nepremičninami,
– K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali

po pogodbi,
– K/74.14 Računovodske, knjigovodske in revizijske

dejavnosti, davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti,
– L/75.12 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo

storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in
druge socialne storitve, razen obveznega socialnega zava-
rovanja,

– J/65.22 Drugo kreditno posredovanje,
– J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d. n.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE SKLADA

7. člen

Organi sklada so:
– upravni odbor,
– direktor,
– nadzorni odbor,
– stalna in občasna delovna telesa, ki jih določa statut.
Vse osebe, ki so imenovane v organe sklada in njihovi

ožji družinski člani ne smejo opravljati dejavnosti, ki bi bila
neposredno ali posredno povezana z uporabniki sredstev
sklada.

8. člen

Sklad upravlja upravni odbor.
Upravni odbor ima predsednika in štiri člane. Predsed-

nika in člane upravnega odbora na predlog komisije za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje in razrešuje
občinski svet.

Predsednik in člani upravnega odbora se imenujejo za
dobo 4 let.

9. člen

Upravni odbor je najvišji organ upravljanja sklada in
opravlja naslednje naloge:

– sprejema finančni načrt in program dela sklada,
– sprejema zaključni račun in letno poročilo o poslova-

nju in rezultatih dela sklada,
– sprejema statut in druge splošne akte sklada,
– obravnava in določa poslovno politiko sklada,
– opravlja druge naloge, določene s statutom sklada.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občinskemu

svetu.

10. člen

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje tri člane. Imenuje jih
občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora se imenujejo za dobo 4 let.
Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb

ter finančno poslovanje sklada, po potrebi s pomočjo revizij-
skih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij.

Nadzorni odbor vsaj enkrat letno o svojih ugotovitvah
poroča občinskemu svetu.

11. člen

Občinski svet daje soglasje k:
– statutu sklada,
– naložbeni politiki in letnemu finančnemu načrtu

sklada,
– zaključnemu računu sklada in poročilu o poslovanju

in rezultatih dela sklada.

12. člen

Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:
– zastopa in predstavlja sklad,
– vodi in organizira poslovanje sklada,
– odgovarja za zakonitost poslovanja sklada,
– izvršuje sprejeto poslovno politiko sklada,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlo-

kom in statutom sklada.
Mandatna doba direktorja je 4 leta od dneva imeno-

vanja.
Direktorja sklada na predlog komisije za mandatna vpra-

šanja, volitve in imenovanja ter po predhodno izvedenem
javnem razpisu imenuje in razrešuje občinski svet.

13. člen

Finančna, administrativna in druga strokovnotehnična
dela za sklad opravljajo lastne strokovne službe sklada, pri-
stojni občinski upravni organi, oziroma druge institucije na
osnovi pogodbe s skladom.

V. KONSTITUIRANJE SKLADA

14. člen

Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora,
sprejemom statuta in imenovanjem direktorja sklada.

Statut sklada določa:
– notranjo organizacijo sklada,
– način poslovanja sklada,
– pooblastila za zastopanje,
– pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja,
– stalna in občasna delovna telesa sklada, njihove pri-

stojnosti in imenovanja članov,
– druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje

sklada.
Statut sprejme upravni odbor sklada v soglasju z občin-

skim svetom.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

Za vsa sredstva, ki jih občina prenese v upravljanje na
sklad, se izdela zaključna bilanca.

Sklad izdela na osnovi zaključne bilance otvoritveno
bilanco.

16. člen

V skladu s statutom sklada lahko naknadno pristopijo k
skladu tudi drugi pravni subjekti, ki za to izkazujejo interes.

Pogoje in način sodelovanja določi statut sklada.

17. člen

Do konstituiranja sklada opravlja naloge na področju
stanovanjskega gospodarstva občinska uprava.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 1/1-465-11/96
Slovenska Bistrica, dne 17. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3158.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 35. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in na podlagi
10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS,
št. 33/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na
15. redni seji, dne 17. 9. 1996 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi zavoda za kulturo Slovenska Bistrica

I. UVODNE DOLOČBE

 1. člen

S tem odlokom Občina Slovenska Bistrica (v nadalje-
vanju: ustanovitelj) ustanavlja Zavod za kulturo Slovenska
Bistrica (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje kulturne de-
javnosti na območju Občine Slovenska Bistrica.

 2. člen

S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire in način pridobivanja sredstev za delovanje zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delovanje
zavoda,

– pravice, odgovornosti in obveznosti zavoda s prav-
nim prometom,

– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za
obveznosti zavoda,

– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in za-
voda,

– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

 3. člen

Ustanovitelj zavoda je Občina Slovenska Bistrica, s
sedežem v Slovenski Bistrici, Kolodvorska ulica 10.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

 4. člen

Ime zavoda se glasi: Zavod za kulturo Slovenska Bi-
strica.

Sedež zavoda je v prostorih gradu v Slovenski Bistrici,
Grajska 11, Slovenska Bistrica.

IV. DEJAVNOST ZAVODA

 5. člen

Zavod v okviru javne službe opravlja naslednje dejav-
nosti, določene v uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije dejavnosti (Ur. list RS, št. 34/94):

1. Založništvo – DE/22.1,
– izdajanje knjig – DE/22.11,
– drugo založništvo – DE/22.15,
2. Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki –

G/52.486,
3. Druge poslovne dejavnosti – K/74.84,
4. Drugo izobraževanje, d.n. – M80/422,
5. Obratovanje objektov za kulturne prireditve –

O/92.32,
6. Dejavnost knjižnic – O/92.511,
7. Dejavnost arhivov – O/92.512,
8. Dejavnost muzejev – O/92.521,
9. Varstvo kulturne dediščine – O92/522,
– dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih

rezervatov.
V okviru teh dejavnosti zavod opravlja naslednje nalo-

ge:
– izvaja muzejsko in razstavno-galerijsko dejavnost v

gradu Slovenska Bistrica in v izpostavah,
– pripravlja stalne in občasne razstave,
– organizira in izvaja ohranjanje naravne in kulturne

dediščine na območju občine,
– skrbi za obnovo naravnih znamenitosti ter kulturnih

in zgodovinskih spomenikov na območju občine v skladu s
strokovnimi usmeritvami pristojnih služb in po programih,
za katere pridobi soglasje ustanovitelja,

– organizira in posreduje kulturne in druge javne prire-
ditve,

– organizira kongresno dejavnost in druge izobraževal-
ne dejavnosti na področju kulture,

– skrbi za programsko svetovalno dejavnost,
– odkupuje in prodaja umetniška dela, dokumentarna

gradiva, eksponate in drugo gradivo, vezano na dejavnost
zavoda,

– izvaja založniško dejavnost,
– organizira in vodi dokumentacijski center podatkov,

vodi register znamenitosti in spomenikov ter hrani drugo
dokumentarno gradivo,
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– izvaja propagandno dejavnost v smislu obveščanja o
kulturni in turistični ponudbi naše občine v sami občini in v
širšem slovenskem prostoru,

– sodeluje in se povezuje Turistično informativnim cen-
trom ter drugimi izvajalci kulturne in turistične dejavnosti v
občini,

– opravlja druge naloge s področja kulture.

V. ORGANI ZAVODA

 6. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni svet zavoda.

1. Svet zavoda

 7. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje šest članov. Svet
zavoda sestavljajo: dva predstavnika ustanovitelja, dva pred-
stavnika delavcev zavoda in dva predstavnika uporabnikov.

8. člen

Dva predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci za-
voda na tajnih volitvah. Pravico voliti svoje predstavnike v
svet zavoda imajo vsi zaposleni v zavodu.

Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet
na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna
vprašanja.

Dva predstavnika uporabnikov imenuje župan.

9. člen

Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt

in zaključni račun ter splošne akte, za katere je tako določe-
no v statutu,

– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem za-
voda,

– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in statu-

tom zavoda.

 10. člen

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči
z dnem, ko se svet zavoda konstituira na prvi seji. Prvo,
konstitutivno sejo skliče ravnatelj v 30 dneh po izvolitvi
oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda.

Člani sveta so lahko po preteku mandata ponovno izvo-
ljeni oziroma imenovani v svet zavoda.

2. Ravnatelj

 11. člen

Ravnatelj opravlja funkcijo poslovnega in programske-
ga direktorja. Ravnatelj vodi poslovanje zavoda, skrbi za
zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in odgo-
varja za zakonitost dela zavoda.

Ravnatelj je za svoje delo odgovoren ustanovitelju in
svetu zavoda.

 12. člen

Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje na podlagi jav-
nega razpisa ustanovitelj in sicer občinski svet na predlog
župana po pridobitvi predhodnega mnenja sveta zavoda in
strokovnega sveta zavoda.

Za ravnatelja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnju-
je z zakonom določene pogoje.

Ravnatelj je imenovan za obdobje pet let in je po prete-
ku mandata lahko ponovno imenovan za ravnatelja.

3. Strokovni svet zavoda

 13. člen

Strokovni svet zavoda šteje štiri člane in sicer: dva
predstavnika strokovnih delavcev zavoda in dva predstavni-
ka zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.

Strokovni svet se konstituira, ko bodo izpolnjeni ka-
drovski pogoji zavoda za sestavo, določeno v prvi alinei tega
člena. Do konstituiranja strokovnega sveta sodelujejo pri
reševanju strokovnih vprašanj vsi strokovni delavci zavoda.

Ravnatelj zavoda ne more biti član strokovnega sveta
zavoda.

 14. člen

Člane strokovnega sveta zavoda imenuje svet zavoda.

 15. člen

Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja
strokovnega dela zavoda, daje mnenja, predloge in pobude
za reševanje teh vprašanj ravnatelju, daje mnenje k imenova-
nju ravnatelja in opravlja druge naloge, določene z zakonom
in statutom zavoda.

 16. člen

Mandat članov strokovnega sveta zavoda traja štiri leta
in začne teči z dnem, ko se ta organ sestane na prvi seji.
Prvo, konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče ravnatelj
zavoda v roku 30 dni od imenovanja njegovih članov.

VI. SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA IN NAČIN
UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM

17. člen

Viri sredstev za delovanje zavoda kot javne službe so:
– proračunska sredstva ustanovitelja v višini, določeni

z normativi in standardi pristojnega ministrstva za namene
splošne kulturne dejavnosti,

– državna proračunska sredstva za akcije, opredeljene v
nacionalnem programu,

– sredstva, pridobljena s prodajo storitev in blaga,
– darila, donacije in volila,
– drugi viri, ki jih določa zakon.

 18. člen

Premoženje zavoda je last ustanovitelja, upravljalec pre-
moženja pa je zavod. Z nepremičnim premoženjem lahko
zavod razpolaga le s soglasjem ustanovitelja.

Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja
kot dober gospodar.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

19. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi
pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, uporablja
zavod izključno za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
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 20. člen

Primanjkljaj sredstev krije zavod iz lastnih sredstev, usta-
novitelj pa le do višine v vsakoletnem proračunu zagotovljenih
sredstev za dejavnost zavoda.

VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

21. člen

Zavod je pravna oseba, ki v pravnem prometu v okviru
svoje dejavnosti nastopa neomejeno, pravne posle v zvezi z
nepremičnim premoženjem pa lahko opravlja le s soglasjem
ustanovitelja.

 22. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s
katerimi razpolaga.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

 23. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v mejah spre-
jetega občinskega proračuna za njegovo dejavnost. Višina prora-
čunskih sredstev za dejavnost zavoda se določi na podlagi stan-
dardov in normativov pristojnega ministrsva in predloženega
programa dela zavoda ustanovitelju za vsako proračunsko leto.

X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

 24. člen

Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poši-
ljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda in druge podatke,
potrebne za izvrševanje funkcije ustanovitelja.

Ustanovitelj ima pravico nadzirati zakonitost dela zavoda
in finančno poslovanje zavoda. Nadzor izvaja pristojen občin-
ski organ, določen s splošnimi oziroma internimi akti občine.

 25. člen

Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva, dolo-
čena v 21. členu tega odloka na način in po dinamiki, za katero
se ustanovitelj in zavod sporazumno dogovorita, upoštevaje
veljavno zakonodajo in občinske akte.

 26. člen

Zavod mora od ustanovitelja pridobiti:
– soglasje k določbam statuta,
– soglasje k statutarnim spremembam,
– soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega

odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je
soglasje izdal.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 27. člen

Zavod ima statut, s katerim se podrobneje določijo:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– način izvolitve oziroma imenovanja članov organov za-

voda ter način njihove razrešitve oziroma odpoklica,
– pristojnosti organov zavoda,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– druga pomembnejša določila v zvezi s poslovanjem za-

voda,
– zadeve v zvezi z nadzorom ustanovitelja nad poslova-

njem zavoda.
– druga določila, povezana z delovanjem zavoda.

 28. člen

Statut zavoda sprejme svet zavoda v 30 dneh po konstitui-
ranju tega organa in ga predloži v soglasje ustanovitelju.

 29. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Slovenska Bistrica, dne 20. septembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Slovenska Bistrica
dr. Janko Čar l. r.

3159.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), odloka o krajevnih skup-
nostih Občine Slovenska Bistrica in statuta Krajevne skupnosti
Kebelj je svet Krajevne skupnosti Kebelj na seji dne 20. 9. 1996
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi oziroma podaljšanju

krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Kebelj

1. člen

Za območje Krajevne skupnosti Kebelj se razpiše referen-
dum o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka v
denarju za financiranje:

a) obnove in vzdrževanja lokalnih cest ter ureditve raz-
svetljave,

b) izgradnje večnamenskega doma,
c) izvajanje nalog po sklepu sveta KS.

2. člen

Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah avgust
1996 ocenjen na 30,000.000 SIT, od tega se iz zbranih sredstev
samoprispevka za izvedbo nalog pod točko

a) namenja 7,200.000 SIT
b) namenja 9,000.000 SIT
c) namenja 1,800.000 SIT

Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost
zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in delu in
sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.

3. člen

Referendum bo v nedeljo 10. novembra 1996 od 7. do 19.
ure na glasovalnih mestih, ki jih določi volilna komisija.

4. člen

Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem ra-
čunu Krajevne skupnosti Kebelj. Z njimi bo v skladu s progra-
mom razpolagal svet krajevne skupnosti. O uresničevanju pro-
grama in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne
skupnosti redno poročal zboru krajanov Krajevne skupnosti
Kebelj.

5. člen

Samoprispevek bo uveden za dobo petih let, in sicer od 1.
11. 1996 do 31. 10. 2001.

6. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo

na območju Krajevne skupnosti Kebelj, in sicer:
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– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziro-
ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj
plače, po stopnji 2,5% od neto plače oziroma nadomestila;

– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravlja-
nja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter avtorskih pravic po
stopnji 2,5% od plač oziroma od dohodka;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino razen tistih, ki preje-
majo varstveni dodatek, po stopnji 2,5%;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz kmetijske dejavnosti po
stopnji 7% letno od katastrskega dohodka in dohodka od goz-
dov;

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.

Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Kebelj zgrajene hiše ali
počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 200
DEM v tolarski protivrednosti.

7. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-
vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadome-
stil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne pri-
hodke – izpostava Slovenska Bistrica.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se
Krajevni skupnosti Kebelj dostavi seznam zavezancev za katere
se samoprispevek nakazuje.

8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-

moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij in nagrad
učencev in študentov na proizvodnem delu in delovni praksi, od
regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad in odpravnin.

9. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilnem imeniku s stalnim prebivališčem v Krajevni skupnosti
Kebelj in so starejši od 18 let, oziroma starejši od 15 let, če so v
delovnem razmerju.

10. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Ke-
belj, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

11. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-

njem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor Krajev-
ne skupnosti Kebelj. Pravilnost obračunavanja in odvajanja
samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke
– izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih pristojnosti.

12. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno z glasovni-
cami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Kebelj
G L A S O V N I C A

Na referendumu dne 10. novembra 1996 za uvedbo oziro-
ma podaljšanje krajevnega samoprispevka v denarju za dobo 5
let, to je od 1. 11. 1996 do 31. 10. 2001 za financiranje progra-
ma v KS Kebelj

g l a s u j e m

PROTI ZA
(pečat)

Tisti, ki glasuje izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka oziroma PROTI, če se z
uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skup-
nost Kebelj.

14. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka
odštevajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodnini).

15. člen

Poročilo o izidu referenduma in po uspešno izvedenem
referendumu tudi sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se
objavita v Uradnem listu RS.

16. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Kebelj, dne 20. septembra 1996.

Svet KS Kebelj
Predsednik

Janez Grm l. r.

VLADA

3160.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem

potniškem prometu

1. člen

S to uredbo se določi ukrep določitve cen s pridobitvijo
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem pro-
metu.

Ta uredba določa tudi način in postopek za pridobitev
soglasja k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem
prometu.

2. člen

Soglasje iz prejšnjega člena daje Vlada Republike Slovenije.

3. člen

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prevoza
potnikov v mestnem potniškem prometu, vložijo zahtevek za
soglasje k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem pro-
metu (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na
območju katere opravljajo dejavnost. Upravna enota zahtevek,
opremljen z mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5, Ljubljana.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje
župana občine, na katerem območju se opravlja dejavnost in
pripravi predlog Vladi Republike Slovenije za izdajo soglasja k
cenam.

4. člen

Zahtevek mora vsebovati:
– ime in sedež pravne osebe z navedbo dejavnosti, za katero

je pravna oseba registrirana in matično številko iz poslovnega
registra,
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– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot javne
službe,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zavezanec
koncesionar,

– navedba načina subvencioniranja vozovnic in višine sred-
stev predvidenih za subvencioniranje vozovnic,

– cene po vrstah vozovnic, ki se uporabljajo na dan vložitve
zahtevka in povečanje teh cen v letih 1993, 1994 in 1995,

– predlagano povečanje cen po vrstah vozovnic,
– cene po vrstah vozovnic, za katere se vlaga zahtevek z

datumom predvidene uveljavitve,
– povprečno doseženo ceno prevoza potnikov v mestnem

potniškem prometu in njeno strukturo,
– povprečno ceno prevoza potnikov v mestnem potniškem

prometu, za katero se vlaga zahtevek in njeno strukturo,
– fizični obseg prepeljanih potnikov in prevoženih kilome-

trov po mesecih od leta 1993 do vložitve zahtevka,
– stanje in število vozil v voznem parku ter predvidene

investicije za nakup novih vozil,
– število prog in njihova skupna dolžina v letu 1993, 1994,

1995 in v letu 1996, za obdobje do vložitve zahtevka,
– povprečno število zaposlenih, ki bremenijo stroškovni

nosilec mestnega potniškega prometa in izhodiščno plačo za
mesec pred vložitvijo zahtevka,

– podatke o najnižji in najvišji izplačani bruto plači v pod-
jetju po mesecih v letu 1995 in v letu 1996, do vložitve zahtevka,

– strukturo povprečnega mesečnega prihodka in odhodkov
stroškovnega nosilca mestni potniški promet v letu 1993, v letu
1994, 1995 in 1996, do vložitve zahtevka.

5. člen

Pravne in fizične osebe, ki na območju občine prvič oprav-
ljajo dejavnost prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu,
vložijo zahtevek, ki mora vsebovati podatke navedene v 1., 2., 3.,
4., 7. in 9. alinei 4. člena te uredbe in dodatno:

– predvideni fizični obseg prepeljanih potnikov in prevože-
nih kilometrov po mesecih za obdobje enega leta,

– predvideno število avtobusov in število prog ter njihova
skupna dolžina,

– predvideno število zaposlenih za opravljanje dejavnosti
prevoza potnikov v mestnem potniškem prometu,

– predvideni viri financiranja dejavnosti.

6. člen

Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem
obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki ga
določi upravna enota, zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahte-
vek ni bil vložen.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva
tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtev-
ka zavezanca.

7. člen

Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati 1. oktobra 1996.

Št. 380-05/93-8/26-8
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

3161.

Na podlagi drugega odstavka 78. člena zakona o vojnih
invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) je Vlada Republike Slovenije
na 213. seji dne 19. septembra 1996 sprejela naslednji

S K L E P

1

Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida (v nadalj-
njem besedilu: odmerna osnova) in mesečni denarni prejemki po
zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) se od
1. julija 1996 naprej uskladijo za 6,5 odstotka.

Usklajena odmerna osnova znaša 98.619,00 tolarjev.

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 1996.

Št. 192-04/96-3/1-8
Ljubljana, dne 19. septembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

3162.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93)
in četrtega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Sloveni-
je (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96) je Vlada Republike Slovenije
na 214. seji dne 26. septembra 1996 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) Osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Pe-
snica–Slivnica,

b) Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin

– dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje
1986–2000 za območje Mestne občine Maribor in družbene-
ga plana Občine Maribor za obdobje 1986–1990 za območje
Mestne občine Maribor v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta, in

– dolgoročnega plana Občine Maribor–Pesnica za ob-
dobje 1986–2000 za območje Občine Pesnica in družbenega
plana občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–1990 za ob-
močje Občine Pesnica ter dolgoročnega plana Občine Mari-
bor za obdobje 1986–2000 za del območja Občine Pesnica in
družbenega plana Občine Maribor za obdobje 1986–1990 za
del območja Občine Pesnica v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta.

I

Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka
lokacijskega načrta za odsek avtoceste Pesnica–Slivnica (v nada-
ljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal URBIS
d.o.o. Maribor, pod št. projekta 30-18/96, v septembru 1996 in
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu
navedenih planskih aktov Mestne občine Maribor in Občine Pe-
snica, ki ga je izdelal URBIS d.o.o. Maribor, v septembru 1996.

II

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacij-
skega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih
sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in
Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95) in s prostorskimi sestavi-
nami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 in Uradni list
RS, št. 72/95) v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter
predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
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ročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986–2000 za območ-
je Mestne občine Maribor in družbenega plana Občine Maribor
za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Maribor v
delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta ter predstavlja
spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Maribor–Pesnica za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Pesnica in družbenega plana za obdobje 1986–1990 Ob-
čine Maribor–Pesnica za območje Občine Pesnica ter spremembo
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Maribor za obdobje 1986–2000 za del območja Občine Pesnica
in družbenega plana Občine Maribor za obdobje 1986–1990 za
del območja Občine Pesnica v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve
planskih aktov občin).

III

Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Maribor
in Občini Pesnica v obravnavo in sprejem spremembe in dopolni-
tve planskih aktov občine.

IV
Mestna občina Maribor in Občina Pesnica morata poskrbeti

za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav os-
nutka lokacijskega načrta in osnutka sprememb in dopolnitev
planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec od uvelja-
vitve tega sklepa.

V

V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni
osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev
planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainteresirani in
prizadeti.

VI

Mestna občina Maribor in Občina Pesnica morata v roku
30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in
prostor vse zbrane pripombe in predloge. Mestni svet Mestne
občine Maribor in Občinski svet občine Pesnica se morata v tem
času opredeliti do zbranih pripomb in predlogov. Če v tem roku
minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se
šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da
je ta usklajen.

VII

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 350-04/94-6/6-8
350-01/93-2/54-8
350-01/93-2/55-8

Ljubljana, dne 26. septembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

Popravek

V sklepu o razpisu referenduma za podaljšanje krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Blatna Brezovi-
ca (Vrhnika), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 49-2931/96 z
dne 5. IX. 1996, se:

5. člen pravilno glasi:
“Samoprispevek plačujejo delovni ljudje in občani, ki stal-

no prebivajo na območju Krajevne skupnosti Blatna Brezovica,
in sicer:

– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziro-
ma nadomestila za druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj
plače, po stopnji 1,5% od neto plače oziroma nadomestila,

– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti,
– od povprečne neto plače v gospodarstvu Republike Slo-

venije za preteklo trimesečje po stopnji 1,5%, če so zavarovani
iz tega naslova,

– od ugotovljenega dobička po stopnji 1,5%,
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1,5% od

izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali
nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti po
stopnji 4% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov,

– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, nave-
denih v tem členu, plačujejo samoprispevek za vsak vir posebej.”

drugi odstavek 8. člena pravilno glasi:
“Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka bo-

sta kontrolirala Agencija RS za plačilni promet, nadzor in infor-
miranje in Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Ljubljana, izpostava Vrhnika.”

9. člen pravilno glasi:
“Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin bodo

obračunavali in odtegovali izplačevalci ob izplačilu, zavezancem
od kmetijske obrtne in poklicne dejavnosti pa Davčna uprava
Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana, izpostava Vrhnika.”

Zadnji odstavek 12. člena pravilno glasi:
Glasuje se tako, da se obkroži besedo ZA tisti, ki se z

uvedbo samoprispevka strinja in besedo PROTI tisti, ki se z
uvedbo samoprispevka ne strinja.

Predsednik
Krajevne skupnosti
Blatna Brezovica

Robert Gostiša l. r.

V naslovu odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
razpisu zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53/96, z dne 20. 9. 1996, je
bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega
odstavka 114. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije dajem

P O P R A V E K
naslova odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o razpisu zakonodajnega referenduma za volitve
v Državni zbor (OdRZRV-A)

Naslov navedenega akta se pravilno glasi:

“O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o razpisu

zakonodajnega referenduma za volitve v Državni zbor
(OdRZRV-A)”

Št. 004-01/92-3/27
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.

Sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Popravek

V poročilu o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za avgust 1996, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 50-2960/96 z dne 6. IX. 1996, se besedilo
pravilno glasi:

Cene življenjskih potrebščin so se avgusta 1996 v primer-
javi z julijem 1996 zmanjšale za 0,6% cene na drobno pa so se
povečale za 0,1%.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-

stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se

ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS,

št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
3125. Zakon o zagotovitvi sredstev za izgradnjo nove

pediatrične klinike v Ljubljani (ZZSNPK) 4533
3126. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona

o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A) 4534
3127. Odlok o izvolitvi predsednice komisije po za-

konu o nezdružljivosti opravljanja javne funk-
cije s pridobitno dejavnostjo 4534

3128. Odlok o spremembi odloka o sestavi Odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za med-
narodne odnose in o izvolitvi predsednice, pod-
predsednika in članov odbora 4535

3129.–3132. Odloki o izvolitvi v sodniško
funkcijo 4535–4536

3133. Odlok o imenovanju Nadzornega odbora Skla-
da za regionalni razvoj in ohranitev poselje-
nosti slovenskega podeželja 4536

VLADA
3160. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov

potnikov v mestnem potniškem prometu 4561
3134. Sklep o odprtju konzulata Republike Sloveni-

je v Funchalu 4536
3135. Sklep o postavitvi častnega konzula Republi-

ke Slovenije v Funchalu 4536
3161. Sklep osnove za odmero invalidnine vojnega

invalida 4562
3162. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov lokacijskih

načrtov 4562

MINISTRSTVA
3136. Odredba o pogojih za ustanovitev javne po-

klicne šole, strokovne šole, tehniške šole in
višje strokovne šole 4537

3137. Odredba o dopolnitvi odredbe o izobrazbi pre-
davateljev višjih šol in drugih strokovnih delav-
cev v višjem strokovnem izobraževanju 4537

3138. Pravilnik o študijskem koledarju v višjih stro-
kovnih šolah 4538

3139. Pravilnik o ocenjevanju znanja, javnih listi-
nah in vodenju evidenc v višjih strokovnih
šolah 4539

3140. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pra-
vilnika o pogojih za pridobitev naziva klinika
oziroma inštitut 4542

3141. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravil-
nika o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni, do-
ločitvi načina in postopka obveščanja ter dolo-
čitvi laboratorijskih testov in metod 4543

3142. Navodilo o spremembi navodila o načinu plače-
vanja mednarodnih pristojbin za mednarodne
patentne prijave, vložene na podlagi pogodbe o
sodelovanju na področju patentov (PCT) pri
Uradu RS za intelektualno lastnino 4543

3143. Količnik za preračun katastrskega dohodka 4544

SODNI SVET
3144. Sklep, o ponovnem javnem pozivu sodnikom

k vložitvi kandidatur za prosta mesta 4544
3145. Sklep o imenovanju sodnikov na sodniško me-

sto višjega sodnika 4544

OBČINE
3146. Odredba o taksi za obremenjevanje okolja na

območju Občine Cerknica 4545
3147. Sklep o določitvi grobarine za najem grobov

na pokopališčih na območju Občine Cerknica 4545
3148. Sklep o povečanju davka od premoženja (Dol

pri Ljubljani) 4546
3149. Odlok o taksah in povračilih za obremenjeva-

nje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje
naravnih dobrin na območju Občine Krško 4546

3150. Odlok o grbu in zastavi Občine Lendava 4547
3151. Odlok o komunalnem nadzoru na območju

Občine Lendava 3151
3152. Razpis nadomestnih volitev za enega člana Ob-

činskega sveta občine Loški Potok v I. volilni
enoti 4550

3153. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (Medvode) 4550

3154. Sklep o razrešitvi dosedanje predsednice in
članice Občinske volilne komisije Občine Mi-
slinja ter o imenovanju nove predsednice ter
člana Občinske volilne komisije Občine Misli-
nja 4553

3155. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od
1990 do 1996 ter srednjeročnega družbenega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990
do 1996 za območje Mestne občine Novo me-
sto – urbanistična zasnova Novega mesta 4553

3156. Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini
Osilnica 4554

3157. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Občine Slovenska Bistrica 4556

3158. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo Slo-
venska Bistrica 4558

3159. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi oziro-
ma podaljšanju krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Kebelj (Sloven-
ska Bistrica) 4560

– Popravek naslova odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o razpisu zakonodajnega
referenduma za volitve v Državni zbor (Od-
RZRV-A) 4563

– Popravek poročila o rasti cen življenjskih po-
trebščin in cen na drobno na območju Slove-
nije za avgust 1996 4563

– Popravek sklepa o razpisu referenduma za
podaljšanje krajevnega samoprispevka za ob-
močje Krajevne skupnosti Blatna Brezovica
(Vrhnika) 4563
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